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 ,לטיּפַאק 1

 0 ,ןַאמ קיצנַאװצ ךרעּב ןוֿפ ןענַאטשַאּב זִיא סָאװ ,רעטייר הנחמ ַא ןרָאֿפעג ,רטסעינד ןוֿפ גנוטכ;ר יד ןיא ,ַאקנידאלַאװ ןוֿפ גערּב ןטכער ןֿפיֹוא זִיא טכַאנ רעלעה רעסַיװעג ַא ןיא |
 טקּורעגּפָא טיש קילדנעצ רָאּפ ַא ףיֹוא ,הנחמ רעד ןוֿפ שארּב -  טירט ייב טירט טעמּכ ,םַאזגנַאל רעייז ןרָאֿפעג ןענעז ייז

 םיִנּפַא רעּבָא ןְּבָאה יז ,ףךַאװ עטשרעדָאֿפ יד ןטלַאהעג ןעטלָאװ ײז יװ ךיילג ,ןיֹושרַאּפ ײװצ ןטירעג ןענעז ,עק;רּב;א ;ד ןיֿפ
 ליײװ ןכַאװ ּוצ סָאװ רעּבְיא ןּוא ןט:ה וצ סָאװ טַאהעג טשינ ;

 .רָאג ךִיִז ןּוא ךיז ןשִיװצ טסעּומשעג יז ןּבָאה טייצ עצנַאג יד
 עדעי קידנטלַאהרַאֿפ ןּוא -- טנגעגמּוא יד ףיֹוא טקוקעגמוא טשֶינ
 ןופ טשער רעד ּוצ טיירדעגמוא ךיז ייז ןּבָאה ,ררעֿפ יד ע"ייוו
 :ןפּורעגסיוא יז ןוֿפ רענייא טָאה טלָאמַעד ןיא ,הנחמ רעד

 !קיטכיזרָאֿפ !טרָאד קיטכ;זרָאֿפ --
 םיֹוק ןּוא ןגיֹוװַאּב ךיז רעמַאזגנַאל ךָאנ טָאה הנחמ יד ןּוא

 | | | ,סיוארָאֿפ טקּורעג ךַיז
 טימ טלעטשרַאֿפ יז טָאה סעכלעוו ,לגרעּב ןרעטניה ןוֿפ טקּור . .צגסױורַא טַאהעג ןיֹוש ךַיז טָאה הנחמ יד ןעװ .,ףֹוס םּוצ

 .ַאב ןעװעג זִיא סָאװ ,הטש ַא ףיֹוא ףֹורַא יז זיא ,ןטָאש ןייז
 טנָאקעג ןעמ טָאה טלָאמעד ןּוא ,הנבל רעד ןּופ טכ:ל ןטימ ןסָאג
 ןיא :ןגיֹוװַאּב קיטכזרָאֿפ יֹוזַא ךיז טָאה יז סָאװרַאֿפ ,ןײטשרַאֿפ
 :עג ןענעז עכלעװ ,דרעֿפ ייווצ ןּבָאה ןַאװַארַאק ןוֿפ טימ רעד
 זיא סָאװ ,לגיװ ַא טּפעלשעג ,ןטייװצ ןּבענ סנייא טרַאה ןעגנַאג
 ןגעלעג זִוֹא לגיװ ןיא ןּוא ,ןעלטָאז יד ּוצ ןדנֹובעגוצ ןעוועג
 | - ,טלַאטשעג ַא סעּפע
 יפדי - יא 8 רדה/ - -  ,גיֹוא עטכַאמרַאֿפ ןוא םינּפ ךיילב רָיא ןטכֹולַאּב ןּבָאה ןלַארטש ענרעּבלַיז יד -



 .שטנעמ עטנֿפָאװַאּב ןעצ ןטירעג ןענעז לגִיװ ןרעטנִיה
 זַא ,ןענעקרעד טנָאקעג ןעמ טָאה ןענָאֿפ ןָא ןויּפש יד טיֹול

 ,דרעֿפ עטנעדָאלעגנָא טרַיֿפעג ןּבָאה לייט ַא .ןקַאזָאק ןענעז סָאד

 יד תעּב ןּוא ,תֹואשמ ןָא ,ײרֿפ ןרָאֿפעג זיא לייט רעטייווצ ַא

 עטסעדנימ יד טקנעשעג טשינ ןּבָאה רעטײר עטשרעדָאּפ ייווצ
 ימּוא ךִיז רַאֿפרעד יײז ןּבָאה ,טנגעגמּוא רעד טײקּפַאזקרעמֿפיוא
 .יטייז עלַא ףיֹוא טקּוקעגמוא קִיּור

 ַא יװ ,טסיװ ןּוא טסוּפ ןעװעג זיא טנגעגמּוא יד רעבָא
 | .רּבדמ

 םעד ךרּוד ןרָאװעג ןסירעגרעּבַיא רָאנ זִיא טייקליטש יד
 ןּוֿפ םענייא ןוֿפ לֹוק ןכרוד ןּוא טירט עשידרעֿפ יד ןּופ ךליהּפָא
 טייצ ּוצ טייצ ןוֿפ טָאה רעכלעװ ,רעטײר עטשרעדָאֿפ ייווצ יד
 : 0 :הארתה ןייז טרזחעגרעביא

 !קִיטכִיזרָאֿפ !ןסַאלעג --
 :רעטײלגַאּב ןייז ּוצ טעדנעװעג ךַיז רע טָאה ףֹוס םּוצ
 | .טגערֿפעג רע טָאה -- !טייוו .ךָאנ ,ַאניּפרָאה --
 ןּוא ,ַאניּפרָאה ןפּורעג טָאה'מ ןכלעװ ,רעטײלנַאּב רעד

  =עגנא ,דיֹומ עקִיז;ר ַא ןעװעג רָאג ןתמא רעד ןיא זַיא רעכלעוו

 =עגסיֹוא ןֿפיֹוא ןּוטעג קּוק ַא טָאה םידגּב עשִיקַאזָאק ןיא ןּוט

 :טרעֿפטנעעג ןּוא למיח ןטנרעטש

  .טֿכַאנ רעּבלַאה רַאֿפ ןעמוקנָא ןלעװ רימ ,טייוו טשִינ --

 .רַאֿפ ןלעװ רָיֹמ ,עשטשישטָארוא-עשזַארװ ןײגײּברַאֿפ ןלעװ ךַימ
 יד דּרַאּב ןיֹוש ןַיא טרָאד ןּוא ,חטש ןש;רעטָאט םעד ןייגיײּב

 / רעּבלַאה ךָאנ ןרָאֿפּוצכרּוד טרָאד הנּכס ַא זיא'ס !ַא ,לייה:םיד

 זיֹא ךייא רַאֿפ רעּבָא ןָאק ךיא .ןעיירק רענעה יד רעדייא ,טכַאנ

 !הנּכס ַא ,הנּכס ַא סע
 -;ןעלסקַא י יד טימ ןגיֹוצעג טָאה רעטײר רעטשרע רעד

 ' ןייד זיא דש רעד זַא -- טגָאזעג רע טָאה -- סייווכ --= =

 | .תֹוצע ןַארַאפ ןענעז דש ןגעקַא רעּבָא ,רעדורּב

  טָאה - ָאטשינ יא הצע ןייק ןּוא ,דש טשינ ,דש ָאי --

 . ןכוז ןעוועג טסלָאװ ,לָאקצס ,ּוד ןעוו -- .טרעפטנעעג ַאניּפרָאה

 ,ןיטשרִיֿפ ןייד רַאֿפ שינעטלעהַאּב ַא טלעװ רעצנַאג רעד ףיֹוא



 ןיוש טעװ טרָאד .ןענוֿפעגסיוא ןעוועג טשִינ ןרעסֶעּב ןייק ּוטסלָאװ
 ןּוא ,רימ טימ ןדייס ,טכַאנ רעּבלַאה ךָאנ ןייגכרּוד טשינ רענײק
 טשינ סּוֿפ ןייז שטנעמ רעקִידעּבעל ןייק ךָאנ סטָאה לייה ןיא
 טייטש ,ףישיּכ ןכַאמ םיא לָאז לי רעצימע זַא ,טלעטשעגקעװַא
 ּוד בָאה .סיֹורַא יג ךיא ןיּב ,טרַאװ ןוא לײה רעד רַאֿפ רע
 ןייק טשינ ןעמּוק טשיג ןיהַא:טרָאד ןלעװ סע ,טשינ ארֹומ ןייק
 / ײ| .טשיג רעגײק ,טשינ רענײק ,סרעטָאט ןיק טשינ ,ןכָאיל
 .ןעז ןײלַא טסעװ ,ךעלקערש זיא לייה-םידש

 לעװ'כ זַא ,גָאז ךיא ןּוא ,ןעלקערש ןייז ךיז יז לָאא -
 .ןלעװ רָאנ לעװ ְךִיא ןעוו ,ןעמּוק

 | ,גָאטיײּב םּוק ,עז --
 ךימ ךיז טעװ דש ַא זַא ןּוא .ןלעװ לעו'כ ןעוו --

 .רענרעה יד רַאפ ןּפַאכנָא טיא ךיא לעװ ,געװ ןיא ןלעטש
 | !ןּוהָאֹּב !ןּוהָאֹּב ,יע --
 טשינ רימ ןגעװ טסלָאז ּוד !ץעיִנָאד !ץעינָאד יע --

 טינ ךימ טעװ רע רעדָא ,דש רעד ןּפַאכ ךימ טעװ סע ,ןהגאד
 ּוט :ריד ךיא גָאז סָאד רעּבָא .קסע ןיד טשינ ןיא סָאד ,ןּפַאכ
 ןייק לָאז ןיטשריֿפ רעד יּבַא ,טסליװ ּוּד סָאװ םידש ענייד טימ
 ,ןעשעג סעּפע ריא טעװ סע ּביֹוא לײװ ,ןעשעג טשינ סטֿכעלש
 ןוֿפ תֹוחור ןיק טשינ ןּוא םידש ןײק טשינ ןיֹוש ךיד ןלעװ
 י . ,ןייז ליצמ טשינ טנעה עניימ

 ,ןפרָאװעג רעסַאװ ןיא ןיוש ךימ ןעֶמ טָאה לָאמנייא --
 טייװצ ַא ,טניוװעג ןָאד םייּב רעדּורּב ןטימ ּבָאה ךיא ןעװ ךָאנ
 --טלָאגעג ּפָאק םעד ןילּת רעד לָאּפמַאי ןיא ןיֹוש רימ טָאה לָאמ
 ,טשינ ארֹומ ןייק ךַאז םּוש ןייק רַאפ ךיא ּבָאה רַאפרעד ןוא
 ּוצ טֿפַאשטנײרֿפ ןוֿפ לעװ ְךִיֶא .שרעדנַא סעפע יא סָאד רעּבָא
 טשינ ּפָאק ןפיֹוא רָאה ןייק ריא ןלָאז םיִדִש יד זַא ,ןטיה יז רֶיד
 טעװ יז ,טנרָאװַאּב רימ ייּב יז זיִא ןְשטְנעֶמ רַאֿפ ןּוא ,ןרירנָא
 ּוטסָאה סָאװרַאפ ,יֹוזַא טסדער ּוד ּביֹוא ,עװָאס ,ּוד ןּוא -- = | י | .ןרֶעװ ןענּורטנַא טשינ ןיֹוש רָיד
 ןיא טקַאהעג רימ ּוטסָאה סָאװרַאֿפ ,סטכעלש טגָאזעגרָאװ ְךיִמ
 /"ריא ייַּב ןיִא ךַאיל ַא !רֶנֲא ייַּב זיִא ךַאיל א, ;ןײרַא רעיֹוֶא
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 רעּבָא .תֹוחּור יד רָאנ ,טגָאזעג סָאד ּבָאה ךיא טשינ --
 . ןגָאזרָאװ רֶיִד ךיא לעװ ןגרָאמ .ןרָאװעג שרעדנַא רשֿפא זיא סע
 ץלַא ןעמ ןעק רעסַאװ ןֿפיוא .דָאר; :לימ םעד ןיא רעסַאװ ןפיֹוא
 ּוד רעּבָא ןעז ןײלַא טסעװ .ןקּוק גנַאל וּומ ןעמ רָאנ ,ןעז סוג
 ּוטסרעװ ,תמא םעֶד ריד טגָאז'מ זַא ,סנּוה רענעגושמ ַא טסיּב
 ,קַאה רעד ּוצ ךִיִז טסּפַאכ ןּוא טכָאקענפיוא דלַאּב

 רָאנ ןּבָאה סע ,ןרָאװעג טקַאהעגרעּביא ןיא סעומש רעד
 סעּפע ןּוא רענייטש ףיֹוא סעטיּפָאק ןּופ ןּפַאלק סָאד טכליהעגּפָא -

 ןענעז ןּוא ךייט ןּוֿפ טייז רעד ןוֿפ ןעמּוקעג ןענעז סָאװ ,ןעמ;טש
 ,ךעלדרעֿפ:דלעֿפ ןּוֿפ  יירעשיצ ןֿפיֹוא ןעוועג ךעלנע

 :ַאזקרעמֿפיֹוא עטסעדנימ יד טקנעשעג טשינ טָאה ןּוהָאּב
 שּודיִח ַא ןעװעג רעּבָא ןלנעז עכלעוו ,ןעמיטש עקיזָאד יד טייק
 רעד ּוצ םינּפ סָאד ןּביוהעגֿפיֹוא טָאה רע--טכַאנ רעד ןטימ ןיא
 | ,טֿכַארטרַאֿפ ףיט ךִיז ןּוא הנּבל

 ,םּורַא עליו ַא ןיא טגָאזעג רע טָאה--!אנּפירָאה --
 ?סָאװ --
 ,תמא זיא :ןסָיװ טסזּומ ּוד ,ןירעכַאמ:ףושיּכ ַא טסיּב ּוד --

 ןָא ךיז טקנירט ןַעמ זַא סָאװ ,טיורק ַאַא ןַארַאפ זיא סע ַא
 ?יװ רעדָא ,סע טסייה ?טֿפַאשּביל, ?ןביל ןעמ זּומ טֿפַאז ןייז טימ

 .ךיֹוא רָיד טעװ קנלגמּוא ןייד ּוצ רעּבָא :טֿפַאשּביל --
 ןרעדנַא ןייק טָאה ן;טשרַיֿפ יד ּביֹוא ,ןֿפלעה טשִינ טּפַאשּבִיִל ןייק
 ןּבָאה טעוו'ס ןּוא ןקנִירט ּוצ ןּבעג רֶיא גּונעג זיא ,טּבילעג טשִינ
 .טעװ סֶע סָאװ ּוטסיײװ ,ןטייווצ ַא טּבול יז רעּכָא ּביֹוא ,הלּועּפ ַא
 .?ןעמוקסיֹורַא

 .?סָאװ ---
 .ןעמוקַאּב ביל רעקרַאטש ךָאנ ןטייוצ םעד טעװ יז --
 טסגָאק ּוד !ןעמַאזּוצ טֿפַאשּבִיל ןייד טִימ טּפַאכרַאֿפ רעװ --

 ,טשִינ וטסנָאק ןֿפלעה רעּבָא ,סטֿכעלש ןגָאזרָאװ רָאנ
 ןרעדנַא ַא ןוֿפ סייוװ ךִיא :סיֹוא ךימ רעה ,יֹוזַא .ּביֹוא --|

 ןֶא ךיז טקנירט סע רעװ .דרע רָעד ןיא טסקַאװ סָאװ ,טיֹורק
 + ןּוא ץָאלק ַא ?װ טכענ ייװצ ןּוא געט יײװצ טגיל ,םִיֹא טִימ
 לעװ טיֹורק עקוזָאד סָאד .ףיז טוט םִיִא טָימ סָאװ טשִינ טסײװ
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 ..ךָאנרעד ןּוא -- ןּבעג רֶיא ךִיא |
 ןּוא לטָאז ןפיֹוא ןּוטעג לסיידט ַא ךיז טָאה קַאזָאק רעד

 ןּבָאה סָאװ ,ןגיֹוא ענייז ןרעכַאמ:ףּושיּכ רעד ןיא טזיּפשעגנײרַא
 - ,רעטסניֿפ רעד ןַיא ןטכיולעג

 ;טגערֿפעג רע טָאה -- ?ּוטסלִיֹּב סָאװ --
 .סיֹוא ןּוא הֿפשכמ ;ד ןֿפּורעגסֹא טָאה -- !ידָאה ָאט --

 .ךצלנע ןעװעג זוא סָאװ ,רעטֿכעלעג ןקיֿכליה ַא טֵימ ןסָאשענ
 .עשטַאילק ַא ןּופ יירעשזריה ןפיֹוא

 - ןקידהמיא ַא טָימ טכלִיהעגּפָא טָאה רעטכעלעג עקיזָאד סָאד
 | ליה רעד ןוֿפ ןטלַאפש יד ןַיא לֹוקרעדִיװ

 ,ןפורעגסיוא קַאזָאק רעד טָאה -- !עטבלּכ --
 רע ,ןשָאלעג זײװכעלסַיּב ןגיֹוא ענייז ךיז ןּבָאה ךָאנרעד |

 ןעמּונעג רע טָאה ףֹוס םּוצ ןּוא טכַארטרַאֿפ רעדִיװ ךִיז טָאה

 | | | ;ןײלַא ךיז וצ יװ ןדייר
 ךִיא ןִיּב ,רַאּב ןעמּונעג ןּבָאה רָיּמ ןעוו .?ןיינ ,ןיינ -- ||

 .םירֹוּכש רַאֿפ ןציש ּוצ יז ידּכ ,רעטסיולק ןיא ןירַא רעטשרע רעד
 ,ןרָירּוצ רֶיֹא ּוצ ךיז טעװ סָאװ ,ןדעי ּפָאק םעד ןקַאהּוצּוצ ןּוא
 סיײוװ טצִיא ןּוא -- רעסעמ ַא טימ ןכָאטשעג ךיז טָאה יז ןּוא
 ךיי לעװ ךיא זַא .ריא טימ ךִיז טּוט סע סָאװ ,טשִינ יז

 רעדָא ,ןכעטש רעדיװ ךיז יז טעװ ,טנַאה ַא טַימ ןרירּוצ רֶלא ּוצ
 ?מּוא ,ןטיהרעד טשִינ יז טסעװ ּוד -- ןעגנירּפשנײרַא ךייט ןיא
 !רָצ פעלקילג

 ביוא ,קַאזָאק ַא טשִינ ,ךַאיל ַא ּוטסיּב המשנ ןייד ןיא --

 ..ןייז:סנאמ לדײמ ַא קַאזָאק ַא יװ טשִינ טסלִיװ ּוד
 ?סיֹוא ןוהָאֹּב טָאה-!ְךַאל ַא ןעװעג ךיא טלָאװ יאולה --

 !ךַאיל ַא ןעװעג יא טלָאװ יאולה--ןפּורעג
 ,טּפַאכעגנצ לטיה ה ןרַאפ טנעה עדייּב טימ ךיז טָאה רע ןּוא |

 | ,טּפַאכעגנָא קָאטיײװ ַא ןיילַא םיא טָאה סע לייוו
 עקִיָאד יד ,ןּוטנָא .ףּושיּכ ַא טומעג ריד טָאה יז --

 | | ןָאטעג םּורְב ַא ַאנ;ּפרַאה טָאה--עקֿכַאיל
 .טנעעג רע טָאה--ןּוטעגגָא ףּושיּכ ַא רֶיֹמ טָאה יז ,ָאי --

 ,ןֿפערט ליֹוק עטשרע יד ךימ לָאז--לוק ןכעלרעמָאי ַא טימ טרעֿפ
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 ענַײא ..הילּת רעד ףיֹוא ןקידנע ןּבעל שיטנַיה ןי ךיא לָאז
 .!טשינ ךימ ליװ ענייא יד ןּוא ,טלעװ רעד ףיֹוא ךיא רעגַאּב

 .טסָאה ּוד---ןֿפורעגסיֹוא קננרָאצ אקניּפרַאה טָאה--!הטֹוש --
 | !ךָאד ז

 ַא טימ ןגירשעגסיֹוא קַאזָאק רעד טָאה -- !קסיּפ טלַאה --
 טעװ סָאװ ,ןעמענ ןּבעל סָאד ךיז טעװ יז זַא ןּוא--סעּכ ןדליוו
 ּפָאק םעד ןפַאלקּוצ ,ןסיירוצ ךימ ,ןסיירוצ ךיד לעװ ךיא !ןייז
 רַאֿפ טלָאװ ךִיא ,טנוה ַא יװ ןסייּב ןטשנעמ לעוו'כ ,ןייטש ףיֹוא
 ןשיקַאזָאק שבעד רֶיֹא ראֿפ טלָאװ'כ ,ןּבעגעגקעװַא המשנ ;ד ריא
 ,קילרהאי טייז ענעי ףיֹוא ןֿפיולטנַא טלָאװ'כ ,ןּבעגעגקעװַא םּור
 טימ יּבַא ,טלעװ טייז רענעי ףיֹוא ,ןקלָאּפ ;ד ןּוֿפ טיײװ טעה
 ףז טָאה יז ןּוא ..ןּברַאטש ּוצ ריא יײּב ,ןּבעל ֹוצ ריא ט;מ ,רָיא
 . טימ ןרימ רעּביא ?ןעמעװ רעּביא ןּוא ,רעסעמ ַא טימ ןכָאטשענ
 | ?טסרעה ,ןכָאטשעג ךיז יז טָאה רעסעמ ַא

 .ןּברַאטש טשַינ טעװ יז--ןייז טשינרָאג רֶיֹא טעװ סע --
 לגענ טימ ךִיד ךִיא טלָאװ ,ןּברָאטשענ טלָאװ יז זַא -

 .ןגָאלשעגּוצ ריט רעד ּוצ
 ,טשִינ הטילש םּוש ןייק רִיא רעּביא טסָאה ּוד --
 לָאז יז זַא ,לעװ טלָאװ'כ ,טשינ ּבָאה'כ ,טשינ בָאה'כ --

 ןיֹוש טלָאװ סע ,טיוט םּוצ וליֿפא -- רעסעמ ַא טימ ןכעטש ךימ
 | ,ןעווֶעג .רעסעּב

 ןטּוג טימ רעסעּב ךיד טלָאװ יז .עקכַאיל עשירַאנ ַא --
 | ?ןעניֿפעג ןרעסעּב ַא יז טעװ יצ :ךַיז ּוצ טעילוטעגּוצ ןליוו

 טימ ּפָאט ַא ןטישנָא ריד לעװ ךיא ןּוא ,סָאד וד לעֹוּפ --
 רַאּב ןיא ןבָאה רימ .לרעּפ טָיִמ ּפָאט ןטײװצ ַא ןּוא ,ןטַאקּוד
 ,ןעמּו עג ךיֹוא רַימ ןּבָאה רעירֿפ ןּוא ,ןעמּונעג ללש קיניײװ טשֶ;נ

  ױַאֿפ .טמִירַאּב ןּוא-אמערעי טשר;ֿפ יװ ךיר טסִיּב ּוד --
 .ארֹומ ףךיֹוא ןײלַא סָאנָאװישק טָאה ,ןעמ טגָאז ,רָיֹד

 ,טנַאה רעד טימ ןוטעג ךַאמ ַא טָאה קַאזָאק רעד
 טוט ץרַאה סָאד זַא ,ןיֿפרעד רעּבָא ךִיֹא ּבָאה סָאװ --

 יי .,,.ייוו רימ
 זיא ךייט ןּוֿפ גערּב רעד .לָיטש ןרָאװעג זִיא רעדיװ ןּוא
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 רעד ןּופ ןייש עסײװ יד .רעטסּוּפ ,רעדלִיװ לָאמַא סָאװ ןרָאװעג
 יד ןּוא רעמיֹוּב ;ד הרּוצ עש:;טסַאטנַאֿפ ַא ןּבעגעגוצ טָאה הנּבל
 | :טגָאזעג עניּפרַאה טָאה ףֹוס םּוצ ,ןזלעֿפ

 יוצ ןרָאֿפ ףרַאד ןעמ .עשטש:טָארּוא:עשזַארװ זִיא ָאד --

 .ןעמַאז
 ? סָאװרַאפ --

 - .הנּכס טַימ טקעמש ָאד --
 םּורַא עלייוו ַא ַא יא ןּוא דרעֿפ יד ןטלַאהרַאֿפ ןּכָאה יז

 טק;נײארַאֿפ ךיז ,ןטנַיה ןוֿפ ןעגנַאגעג זיא סָאװ ,דנחמ יד טָאה
 / יז טִיִמ

 טקוקעגנײרַא ןּוא דרעֿפ ןפיוא ןּבוהעגֿפיֹוא ךיז טָאה ןּוהָאּב |
 ,לגיװ ןיא

 ,טגערֿפעג רע טָאה---?טֿפָאלש יז --
 יו סיז -- - קַאזָאק רעטלַא ןַא טרעֿפטנעעג טָאה--טפָאלש --

 .דנָיק ַא
 הֿפשֹכמ יד טָאה -- --ףָאלש ףיֹוא ןּבעגעגנייא רִיא ּבָאה ךיא --

 ,ןֿפּורעגנָא ךִיז
 .עגנייא ןּוא .טגָאזעג ןּוהָאֹּב טָאה--קיטכיזרָאֿפ .,ןסַאלעג ----=|
 יז טלָאז רֶיֹא -- רעקידנּפָאלש רעד ןּוא קילּב ןייז טָימ ךיז ןסיּב
 ירא למינּפ ןִיא ךיילג ריא .טקק הנבל יד .ןקעװֿפיוא טשינ
 | ,רעניימ המשנ רעד

 :ּפָעשעג טָאה--,ןקעוופיוא טשִינ יז טעװ ,ליטש טנייש יז --

 .ןקַאזָאק יד ןוֿפ רענייא טעשט
 .גָא ייז ןענעז דלַאּב ןעגנַאגעג רעטייוו זִיֹא הנחמ יד ןּוא

 ,גרַאּב ַא ןעװעג זיא סָאד .,עשטשִישטָארּוא עשזַארװ ּוצ ןעמּוקעג
 .ךעלגנעל ַא ןּוא רעקירדִינ ַא ,ףייט םייּב טרַאה ןגעלעג זִיא סָאװ
 ,דרע רעד ףיֹוא טגיל סָאװ ,רעצנַאּפ רעדנּור ַא !װ ,רעקידכעלייק
 קידנעקעלּפטנַא ,טכיל טימ ןסָאגַאּב ןצנַאנגיא םִיא טָאה הנבל יד
 ןײז רעּביא ןֿפרָאװּוצ ןעװעג ןענעז סָאװ ,רענייטש עסייוו ;ד
 -נּוזַאּב לייט םּוצ ,ןגעלעג ייז ןענעז טרָאד ןּוא ָאד .חטש ןצנַאג

 ײד . ָ!װ ,טרָא ןָא ףיֹוא ךס ַא טנֿפױהעגנָא לייט םּוצ ןּוא רעד
 .סעכריק ןּוא רעסעלש עטרעטשוצ- ,םינינּב סעּפע ןוֿפ ךעלטשער
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 יִעֹז סָאװ ,ןעלװָאט ענרענייטש טרַאטשעגסֹורַא ןּבָאה זייוורעטרע
 .יװ ,דרע רעד ןיא ןּבָארגעגנײא ןעוועג ןקע ערעײז טִימ ןענ
 ךעלנע ןעװעג זִיא גרַאּב רעצנַאג רעד .םירּבק רעּבִיא תֹובצמ
 יעגַאי רַאֿפ ,לָאמַא ,לָאמַא רשֿפא ןּוא ,הברוח עסיֹורג ןייא ףיוא

 טגיה -- בּושי רעכעלשטנעמ ַא טִילּבעג ָאד טָאה ,ןטייצ סָאל

 זִיֹּב שזַא ,הביבס עצנַאג יד ןּוא גרַאּב רעקיזָאד רעד ז;א רעּבָא
 =םֹוקמ ַא ןעוועג זיא רעכלעװ ,רּבדמ רעטסיװ ַא ןעוועג ,ווּוקשַאר

 ןּבָאה תֹוחּור ענעטלָאשרַאֿפ ּוװ ןּוא תֹויח עדלִיװ רַאֿפ רָאנ טלקמ
 .סעיגרָא עדלַיװ ערעייז טעװַארּפעג טכַאנ יד ןיא
 ןיא זִיֹּב .טרעטעלקעגֿפיֹורַא טַאהעג הנחמ יד טָאה םיֹוק |
 סאו ,לטנַיװו עטֿפײל סָאד זיא ,טייקכיוה רעד ןּוֿפ טֿפלעה יד
 ןהמא ַא ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאֿפ ,ןזָאלּבעג טציא זִיֹּב טָאה
 טימ גרַאּב ןרעּבַיא ןעילפמורַא ןעמּונעג טָאה רעכלעװ ,רעכִיוװ

 יד ךיז טָאה טלָאמעד ןּוא ,ירעפייפ ןקידהמיא ,ןּבירט ַא סעּפע
  ןָא ךיז ןֿפור תֹוברּוח ענעי .ןשִיװצ זַא ,ןטכּודעגסיֹוא ןקַאזָאק
 ןּוֿפ יו ןסָירעגסיורצג ךיז ןּבָאה סָאװ ,ןצֿפז ערעװש סעּפע
 .םעלעג סעּפע ,ןצכערק עכעלרעמָאי סעּֿפע ,רעצרעה עטמעלקרַאֿפ
 גרַאּב רעצנַאג רעד .רעדניק ןוֿפ ןעיירעשטַיװק ןּוא תֹוללי ,סרעט
 ענעדישרַאֿפ טימ ןֿפּורעג .טָאה רע ,ןּבעל טָימ לוֿפ ןרָאװעג זִיא !
 סיֹורַא ןקּוק ,ןטכּודעג ךיז טָאה ,רענייטש יד רעטניה ןּוֿפ ,תֹולֹוק

 םיאּורּב עשילרעטסיוא ןוֿפ סנכָאש ,ןטלַאטשעג עלעקנּוט עֿכיֹוה

 רעד ןיא ,ןולעפ יד ןשִיװצ טשטילגעגכרּודַא ליטש ךִיז ןּבָאה
 ,ךעלרעײֿפ סעּפע טלקניֿפעג ןּבָאה טייקלקנוט רעד ןִיא ,סנטי וו
 טָאה ףוס םּוצ ,ןגיֹוא עשיֿפלעװ ףיֹוא ךעלנע ןעװעג ןענעז סָאװ

 -יוה-רענייטש עטסטֿכידעג יד ןשַיװצ ןּוֿפ ,גרַאּב קע ןטייווצ ןופ
 ןבָאה סע ןכלעו ,םּורְּבעג:לגרָאג ל;טש ַא ןפּורעננָא ךיז ,סנֿפ-

 | | ,תֹולֹוק ערעדנַא דלַאּב טרעֿפטנעעגּפָא
 ,קַאואק רֶעגנּי א טעשטּפעשעג טָאה -- ?סעכַאמָאריס --- |
 | | .לוַאסע ןטלַא םּוצ ךיז קידנעדנעװ

 / .טנעעג ?לוַאסע רעד טָאה -- תֹוחּור ןענעז סָאד ,ןיינ --|

 ,רעליטש ךָאנ טרָ
 יעגסיֹוא .קערש טָימ ןּבָאה -: !ךיד םרַאברעד ,טָאג ,ָא --
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 .םּורפ .ךא ןּוא ךעלטיה יד ןעמּונעגּפָארַא  ,עקירּביא יד ןֿפּור

 - ,טמלצעגרעּביא
  יָארכ ןיא ןרעיֹוא יד ןעזָאלפָארא ןעמּונעג ןּבָאה דרעֿפ יד

 רעד ןּוֿפ ץיּפש רעד ןִיֹא ןערָאֿפעג זנא עכלעװ ,אנִיֿפרָאה .ןעּפ

 ךיילג ,רעטרעװ עֿכִילדנעטשרַאֿפמּוא טמּורּבעג לָיטש טָאה ,הנחמ

 טשרע .הלֿפּת-םידש ַא לָיטש סעּפע טעשטּפעשעג טלָאװ יז יו

 ַז טָאה ,גרַאּב ןּוֿפ קע ןעטייווצ םּוצ ןעמּוקַעגּוצ ןענעז ייז ןעוו

 | .:טגָאזעג ןּוא טיירדעגמּוא ךיז

 .:ביא טזימעג יז ּבָאה'כ .טּוג ןיֹוש זַיא ָאד ,ןיֹוש ,ּונ ---

 ,קִירעגנּוה רעייז ןענעז ייז לײװ ;ךּורּפש-ףּוׁשיּכַא ךרּוד ןעטלַאה

  ןּופ ןעס;רעגסױרַא ךיז טָאה גנּורעטכײלרַאֿפ ןּוֿפ ץֿפִיז ַא

 . ײעגּפָא רעדִיװ ךִיז ןּבָאה אניפרָאה ןּוא ןיוהָאּב ,ןטסּורּב סנעמעלַא

 ,ןקַאזָאק ייד ןּוא ,הנחמ רעד ןּופ שארּב ןעטַירעג ןּוא טקַיר

 ,םעטֶא םעד ןטלַאהעגנײא קִירּוצ עלייװ ַא טַימ ןּבָאה עכלעוו

 רעד ךִיז טָאה רעדעי ,ןסעּומש ןּוא ךַיז ןעקשּוש ןעמּונעג ןּבָאה

 .רעדָא ,םירש טַימ ןֿפָאלרעֿפ לָאמַא םִיא ךַיז טָאה סע סָאװ ,טנָאמ

 ,תֹוחּור
 .כרוד ןעוועג טשִ;נ רַימ ןטלָאװ ,ַאניּפרַאה טשינ ןעו --

 .טגָאזעג רענייא טָאה -- ןעגנַאגעג
 . .הֿפשכמ עטנוזעג ַא --
 ןייק ךיֹוא דש ןייק רַאֿפ טָאה ןאמאטַא רעזנּוא ןּוא --

 .רָאנ ,טרעהעג טשִינ טָאה ,טקיקעג טשִינ סָאה הע ,טשִינ ארֹומ

 ,לדיימ ןייז ףיֹוא טקּוקעג ךיז זיֹולּב

 ךִיז טָאה סע סָאװ ,סָאד .ֿפָאלרַאֿפ ךַיז טלָאװ םִיא ןעו -- |

 | זעג סָאה -- הירּב ַאזַא ןעװעג טשִינ רע טלָאװ ןֿפָאלרַאֿפ רַימ !

 .לּוַאסע רעטלַא רעד טגָאז
 ?ו;סנוא רעטָאֿפ ,ןֿפָאלרַאפ ךייא ךיז טָאה סָאװ ןּוא ---|

 יאלּוְה ןייק אקװּורַאטנעמײר ןּופ ןרָאֿפעג לָאניײא ןיֹּב'כ --

 לָאמַא טימ ,ם:רבק ןשַיװצ טכַאנייּב ךַיא ןִיּב ןרָאֿפעג ןּוא ,לאּפ

 לטָאז .ןפיֹוא רבק ןוּפ גנּורּפש ַא ןעטנִיה ןוֿפ טיג סעפע ,ךיא עז

 יי!ךיילּב יֹזַא קולֹּב ֹוזַא -- דנַיק ַא :םּוא ךימ קּוק ךיא ,ףיֹורַא

 עג רָעטּומ רעד טֵימ ןעמַאזּוצ סע ןּבָאה סרעטאט יד ,םיּפ ַא
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 יד ,דמש ןִיא ןּברָאטשעג זִיא סע ןוא טֿפַאשנעגנַאפעג ןיא טריֿפ
 טָאה סע ןּוא ,ךלעטכִיל !װ טנערּבעג םִיא ייּב ןּבָאה ךעלעגיֹוא
 ןפיֹוא לטָאז ןוֿפ ןעננּורּפשעג רֶימ זנא'ס וטגָאלקעג ןּוא טנײװעג
 ןרעטנוא ךִימ טסייּב סע זַא ,טרָיּפשרעד ךיא בָאה ָאד ןּוא ,קרַאק
 ןיא טנידעג גנַאל ְךָאד בָאה ךיא רעּבָא חּור ַא טָאג ,א ,רעיוא
 ןּוא ןשטנעמ רעדייא תֹוחּור רעמ ןַארַאֿפ זיא סע ּוװ ,ןעיכָאלַאװ
 .נּור:שענּפָארַא ןִיּב'5 .ייז ןגעקַא תֹוצע ןַארַאפ ךיֹוא ןענעז טרָאד
 ,דרע יד ןיא לַאשזניק םעד ןכָאטשעגנײרַא ןּוא ךרעֿפ ןּוֿפ ןעג
 .עג ץכערק ַא טָאה דגְיֹק סָאד ןּוא !ןעלַאפרעפ רֶעוו !םּוא:םּוקי
 רעד רעּבִיא ןּוא לַאשזנַיק ןוֿפ לטנעה ןרַאפ טּפַאֿפעגנָא ךִיִז ,ןוט
 .ןרָאֿפעגקעװַא רַימ ןיּב ןּוא םלצ ַא דרע רעד ןיא ןטינשעגסיֹוא ּבָאה'5 .דרע יד ףיֹוא טזָאלעגּפָארַא ךִיִז ףרַצש

 | | ?רעטָאּפ .תתֹוחור לַיֿפ ֹוזַא ןַאהרַאֿפ ןעיכָאלָאװ ןיא ןענעז --
 ןַיא לגלוגמ טיֹוט ןכָאנ טרעװ ךאלָאװ רעטײװצ רעדעי --

 2 | ,סעקַאלָאקּורּב ייז ןעמ טֿפּור טרָאד ,עלַא ןוֿפ עטסגרע ;ד ןענעז תֹוחּור עשִ;כאלָאװ ;ד ןּוא -- הרע
 רעד רֹעדָא דש רעד ,רעטָאֿפ ,רעקרַאטש זא רעװ ןּוא -- |

 ?תּור
- 

 .רַאֿפ יא חור רעד רעּבָא ,רעקרַאטש זיא דש רעד --
 טעװ ;ןעמעננייא םִיא ןענעק טסעװ ּוד בוא ,ךדש רעד .רענעס;ּב
 ןכּוו ייז ,טשִינרָאג וצ ןגיוט תֹוחּור יד רעּבָא ןעניד ריז רע
 רעביא הט לש יד ןגעװטסעדנוֿפ טָאה דש רעד רעבָא ,טולב רָאג
 ,ללל

 ?םידש יד רעּביא טגיטלעװעג אניפראה ןּוא --
 יד טָאה יז גנַאל ;װ ,גנַאל ֹזַא טּבעל יז ,יאדוא -- |

 יז רעּביא טַאהעג טשינ טלָאװ יז ןעװ ,ּוג יז רעּביא הטילש
 יד ,טּולּב שלעדיימ ףיֹוא םִינלעֹּב עטסערג יד ןענעז סעקאלָאקורּב יד לו ,לדיימ ןייז טיֹורטרַאפנָא טשִיִנ ריא ןַאמַאטַא רעד טלָאװ ,הטילש ןייק

 יי : ,טירטּוצ ןייק טשִינ ייז ןבָאה המשנ רעקידתועינצ ַא ּוּצ זַא ,טרעהעג ּבָאה ךִיא ןּוא --
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 ףוג םיצ רעֶּבֶא ,טשִינ המשג רעד ּוצ --
 ןוא טּולּב זִיא סָאד '!לדײימ ענייש סָאד דָאש ַא ,ָא --

 ,ריב ןיא ןעמענ ּוצ סָאװ ,טסּוװעג טָאה ןַאמַאטַא רעזנוא !ןלימ

 | - ,גגוצ רעד טִימ יוכעג ץַאנק ַא טָאה ּוְיסווָא

 ..עקכַאיל ענעדל;ג ַא ,ןגָאז טשִינ ןָאק'מ --

 טָאה -- תונמחר ַא ריא ףיוא זיא ,רעטָאפ ,רִימ ןּוא --
 טגײלעגנירַא ן ןּבָאה חימ ןעװ -- קַאזָאק רעגנוי א טגָאעג
 טָאה ןוא ךעלטנצה עסיײװ יד טגײלעגֿפױנּוצ יז טָאה ,לגנװ ךלא
 ,טגָאזעג יז טָאה .ףימ טגרהרעד :ןעטעּבעג יֹוזַא ןטלבעג יא
 | !עכעלקַילגמּוא ,ךַימ טגרהרעד

 .ןייז טֿפעלש טשִיג רַיא טעווװס --

 ךרוד ןרָאװװעג ןסירעגרעּביא יא סעּומש רעקידרעטיײװ רעד

 ,ןעמוקעגּוצ ייז וצ יא עכלערו ,ןאניֿפרָאה
 סָאד -- טגָאזעג הפשכמ יד טָאה -- ,ןקַאָאק עה --

 ,ןּבָאה ארֹומ טשִינ טֿפרָאד ריא רעּבָא ,הטש רעשַירעטָאט רעד ןיא

 לייהיסידרש יד ןּוא ,ןגלקערש רָאי ןיא טכַאג ןייא רָאנ ז:א ָאד
 .טנעַאנ ןיוש זַיא ףיֹוה ןיימ ןוא

 .טרית ןוֿפ ליּבעג ַא ןרָצה טוָאלעג ךיז טָאה ףיורעד דלַאּב

 לג ךו טָאה סָאװ ,לייה ןוֿפ לעק יד יא ןײרַא טא הנחמ יד
 לָאמש וזַא ןעװעג סא ןּוא ךייס ןטימ גנעל ןײא ךיא ןעגיוצ
 יא ְךיִא ןרָאֿפ ריֹא יא טנָאקעג ןבָאה רעטײיר ריְפ טביק וִא
 ןסָאלֿפעג טָאה שיגעֿפיט רעקהָאד רעד ךןוֿפ ןוָאב ןֿפרא .הרוש

 .ַאק עגייז ןטיבעג הנבל רעד ןּוֿפ ןייש ןיא טָאה סָאװ ,לַאװק ַא
 סו ןּוא ,ךייש םּוצ ןפָאלעג גיטסטַאה ןיא ןוא גגַאלש ַא ָןִװ ןר?

 ו.בעז רעטיירב ץלֶא ,סיֹוארָאֿפ טקורעג ךיז טָאה הנתמ יד רעמ

 .לֵיַּבעג ןּבָאה עכלעװ ,טנעװ עֿפײטש ןּוא עכיילג עריא ןרָאװעג
 רָאװ ןּביוהעג טכײל ךִיז טָאה סָאװ .חטש ןטיירג גונעג ַא טעד
 ןזלעֿפ טימ ןטייז יד ןוֿפ טכַאמרַאֿפ ןעװעג יא ןוא רעכעה לָאמַא

 +ביוה טיֿמ טקעדַאב ןעועג סםרָאד ןוא ָאד זיא ןעדָאּב רעד

 טצרַאװש עגנַאל .ץָאלגעג טשינ אד טָאה טניװ ןייק ,רעמיוּב
 טירפשעגפרא ךיז ןּוא רעמיוב יד ןּופ ןגיולעג ךִיז ןְּבָאד  סגטָאש

 ַאב ןעװעג ןעגעז סָאװ ,םיחטש יד ףיֹוא ןוא ,דרע רעד ףיֹוא
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 .עּפֶע ןטמיולעג קרַאטש ןּבָאה .,הנבל . רעד ןוֿפ .ןייש ןסימ ןסָאג

 יָאָק יד עֿכלעװ ןיא ,ט;צֿפח עכעלגנעל רעדָא עקידכעלײק ,עסייוו

 .רענייב ןּוא ּפעק עכעלשטנעמ טנעקרעד קערש טימ ןּבָאה ןקַאז

 .עלַא ףיֹוא יֹורטוצמּוא טימ טקולעגמּוא רעּב;רעד ךִיז ןּבָאה יז

 םעד ןּוא טסּורּב יד טייצ ּוצ טייצ ןוֿפ קידנמלצרעּביא ,ןטייז

 רעמײּב יד ןשִיװצ ןּופ ,סנטײװרעד ןוֿפ טָאה לָאמַא טַימ .ןרעטש ;

 ינָא ןענעז טײצ רעבלעז רעד ןַיא ןּוא לטכִיל ַא ןּוטעג לקניפ ַא |

 עקידנטכייל טימ טניה ײצרַאװש ,עיֹורג ,עקידארֹומ ייווצ ןֿפָאלעג

 ןּוא ןשטנעמ ןּוֿפ קִילבנָא ןפיֹוא קידנליה ןּוא קִידנלִיּב ,ןגיֹוא

 .ײז ןענעז ,ּוטעג יירשעג ַא יז ּוצ טָאה אניֿפרָאה ןעװ ,דרעֿפ

 יײּברעד ןּוא רעטײר יד םּורַא ןֿפױל ןעמונעג ,ןרָאװעג ןגיװשטנַא

 ,טֿכרָאנשעג ןּוא טעּפָארֿכעג
 :עג ןקַאזָאק :ד ןּבָאה -- טגיה עטּושּפ ןייק טשננ --

 ,טעשטּפעש
 רעטלַא .רעד טָאה --- טניה ןייק טשינ ןענעז סָאד --

 א ףיוא טגָאזעג תּודע טָאה סָאװ ,לּוק ַא טימ טמּורּבעג יּווװיסוא

 ,גנּוגייצרעּביא רעֿפ;ט

 יַאכ ַא ןזיװאּב רעמיֹוּב יד רעטניה ןּוֿפ ךיז טָאה לייוורעד =

 :עקנּוט ַא ךָאנ רעכעה ןּוא רעטײװ ,לַאטש ַא ריא רעטנַיה ,עט

 ןעוועג ןעזסיֹוא ןקידנסיֹורד רָיֹא טל זיא עטַאכ יד ,ןינּב רעל

 =עג ךיז טָאה רעטסנעֿפ עריא ןיא -- עסיֹורג ַא ןּוא ענייש ַא

 | .ןטכיול

 -יהָאּב ּוצ טגָאזעג אניּפראה טָאה--הריד ןיימ זיא סָאד --- |

 .האּובּת רעזנּוא זיֹולּב טלָאמ סָאװ ,לימ יד ןיא טרָאד ןּוא--ןענ|

 .לעװ ףיא .דָאר ןֿפיוא סָאװ ,רעסַאװ ןוֿפ ףושיּכ ךַאמ ךיא ןּוא |

 יורג רעד ןיא ןעניֹוװ טעװ לדיימ סָאד ,ןֿכַאמ-ףושיּכ רָיד ךיוא

 ןעמ ףרַאד ,ןריצַאּב טנעװ יד טסלִיװ ּוד רעּבָא ּביֹוא ,ּבוטש רעס

 ןּוא טײטש .טיײז עטײװצ יד ףיֹוא ןגָארטרעּב;רַא- לייוורעד יז

 | /  !הרעֿפ יד ןוֿפ ּפָארַא טייג

 יּונֲעג טָאה אנּפיראה ןּוא ,טלעטשעגּפָא ךיז טָאה הנחמ יד |

 :ןֿפּור ןעמ
 סימרעשט !ּוקּוה , !וקיה ,סימרעשט --
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 יא ןיק ןקידנענערּב לטנִיּב ַא טימ טלַאטשעג ַא סעּפע
 סָאד קידנּבױהֿפוא ןּוא עטַאכ יד רַאֿפ סיֹורַא זיא טְנַאה רעד
 ןקּוקּוצ ןעמונעג ךִיז קידנגייושליטש יז טָאה ,ְךיֹוה יד ןיא רעײֿפ
 .ענעמּוקעגנָא יד ּוצ

 =רַאֿפ ךעלקערש ַא ,ןֹושרַאּפ רעטלַא ןַא ןעװעג זיא סָאד
 .ריֿפ ,ןקישטַאלּפ ַא טימ ,לגרעװצ ַא טעמּכ ,רענײלק ַא ,שינעעז
 ףעלנע ןעװעג ןענעז ס,װ ,ןגיֹוא עקִידעּפּושמ ןּוא םינּפ ןקיטנַאק
 ,סערַאּפש ףיֹוא

 ,טגערֿפעג ןּוהָאֹּב םיא טָאה--?וש ַא רַאֿפ ּוטסיּב סָאװ --
 רע--טגָאזעג דיֹומיזַיִר יד טָאה -- טשינ םיא גערפ ּוד --

 .גּוצ ענעטינשעגּפָא ַא טָאה

 ,רעטנענ ָאד רעהַא םּוק --

 ףשפא ןּוא -- טגָאזעג רעטייו דיֹומ יד טָאה -- רעה --
 ןקַאזָאק יד ןלעװ ָאד ?ןײרַא לימ יד ןיא לדיימ סָאד ןגָארטקעװַא
 ,ךיז יז טעװ ,ןּפַאלקנײרַא סעקעוושט ןוא ּבוטש יד ןצּוּפסיֹוא
 | ,ןּפַאכֿפוא

 צג ןּוא דרעֿפ יד ןּוֿפ טצעזעגּפָארַא ךיז ןּבָאה ןקַאזָאק יד
 ףיֹוא טָאה ןיײילַא ןּוהָאּב ,לגיו סָאד ןניּבּפָא קיטכיזרָאֿפ ןעמּונ
 ןוא טײקיטלעֿפגרָאז רעטסערג רעד טימ ןבעגעג גנוטכַא ץלַא
 סע טָאה'מ ןעװ ,לגיװ ןוֿפ סנּפָאקּוצ םעד ןטלַאהעג ןײלַא
 ךעגנַאגעג ןיא סָאװ ,לגרעוצ סָאד .לימ יד ןיא ןגָארטעגרעּבירַא

 =ראה עכלעװ ,ןיטשריפ יד ,ןָיק ןטימ ןטכיֹולעגּוצ טָאה ,סיֹורָאֿפ
 עקידנרעפעלשנייא ןּופ הקשמ ַא ןעקנירט ּוצ ןּבעגעג טָאה אניּפ
 ןעמערּב עריא רָאנ ,טּפַאכעגֿפיוא טשינרָאג ךַיז טָאה ,רעצכעטיירק

 ןרָאװעג זיא םינּפ ריא .רעקַאלֿפײױיק םָעד ןוֿפ טרעטיצעג ןּבָאה
 *רעדנּוװ ןּבָאה רשֿפא ,ןייש רעטיֹור רעקיזָאד רעד ןּוֿפ טּבעלַאּב

 =עג סיז טָאה יז לייו ,לדיימ סָאד טג;װעגנייא תֹומֹולח עכעל
 ןעװעג ךעלנע זיא רעכלעװ ,גנַאג ןקיזָאד םעד תעּב טלכיימש
 ףיז טָאה סע ןּוא טקוקעג ריא ףיֹוא טָאה ןּוהָאּב .היול ַא ףיֹוא
 רעד ןיא ןרעװ טצעזוצ םיא טעװ ץרַאה סָאד זַא ,ןטכודעג םיא

 -עג ליטש רע טָאה -- "!עניימ המשנ ,עניימ עקנעּביל , ,טסּורּב

 קַאזָאק ןוֿפ םינּפ ענייש רעּבָא עגנערטש סָאד ןּוא -- טעשטּפעש
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 רעַײֿפ ןסיֹורג ַא טימ טנַערּבעג טָאה סע ןּוא דלֵיֹמ ןרָאװעג זיא
 טּפַאפעגמורַא ןּוא ןּוטעג ּפַאכ ַא םיא טָאה סעכלעװ ,עּביל ןּו
 ןטעגרַאֿפ טרעװ סָאװ ,רעײֿפ:םַאלפ ַא יװ טקנוּפ ,רעמ לָאמַא סָאװ
 ,סעּפעטס עדלִיװ יד םּורַא טּפַאֿכ ,רערעדנַאװ ַא ךרוד

 :טגָאזעג טָאה ,ןּבענרעד ןעגנַאגעג ןיא סָאװ ,אניּפראה
 ,ףָאלש ןקיוָאד םָעד ןוֿפ ןּפַאכּכױוא ךִיז טעװ יז ןעװ --

 ,.טנוזעג ןייז טעװ יז ,ךיז טלייה דנּוװ יד .טנּוזעג ןייז יז טעוװ
 ,טרעֿפטנעעג קַאזָאק רעד טָאה--!טָאג זיא טּביֹולעג -- |

 ןעמּונעג עטַאכ רעד רַאֿפ ןקַאזָאק יד ןּבָאה ליײװרעד
 :ָאלסיֹוא ןּוא דרעֿפ סקעז ןּופ ןעגנּודָאל עסיורג יד ןעמענּפָארַא
 ןּוא רעכיפעט ,ןפָאטש עטק:טשעג-דלָאג יד ןוֿפ ללש םעד ןענעד
 ,רַאּב ןיא ןרָאװעג ןעמּונעג ןענעז סָאװ ,םיצֿפח ערעייט ערעדנַא
 לעה ַא ןרָאװעג ןדנּוצעגנָא ּבּוטש רעסיֹורג רעד ןיא זיא סע
 ,ןעגנַאהרוֿפ עײנ רדסּכ כַארּבעג טָאה לײט ַא תעּב ןּוא רעיפ
 טנעװ ענרעצליה יד ןעגנָאהַאּב ייז טימ לייט רעטייווצ רעד סטָאה
 { ןגעװ טֿפַארטעג ןיֹולְּב טשינ טָאה ןּוהָאֹּב .ב טש רעד ןּופ
 ןסָאלשַאּב ךיֹוא טָאה רע רָאנ ,לגיֹופ ןייז רַאֿפ גייטש רערעכִיז
 טשינ לגיֿפ םעד לָאז טפַאשנעגנַאפעג יד ירֹּכ ,ןצוּפּוצסיֹוא יז
 ןּופ ןעמּוקעגנָא ךיֹוא רע ןזיא דלַאּב ,ןרעװ טסּואימרַאֿפ ליֿפּוצ
 יד ,טעּברַא רעד ףיֹוא ןבעגעג גנּוטכַא ןילַא טָאה ןּוא לימ רעד
 רָיֹא ןעמונעגּפָארַא ןיֹוש טָאה הנבל יד ןּוא ןסָאלֿפרַאפ זיא טכַאנ
 ּבּוטש רעסיֹורג רעד ןיא רעּבָא ,ןציּפש-ןלעֿפ יד ןּופ ןייש עסייוו
 יד ,סרעמַאה ןוֿפ ּפעלק ענעטלַאהעגניא טרעהעג ךָאנ ךַיו ןּבָאה
 .לַאז ַא ףיֹוא ךעלנע רעמ .לָאמַא סָאװ ןרָאװעג זיא ּבּו:ש עטּושפ
 יד ןּוא ןעגנָאהַאּב ןעװעג ןיֹוש ןענעז טנעװ יד ןעװ ,ףֹוס םּוצ
 עקידנּפָאלש יד טכַארּבעגקִירּוצ ןעמ טָאה ,טעּבעגסיֹוא עגָאלדָאּפ
 ,רעגעלעג ןסייוװ ַא ףיֹוא טגיילעג יז ןּוא ןיטשריפ

 ןּבָאה לַאטש ןיא רָאנ .ןרָאװעג לָיטש ץלַא זיא רעטעּפש
 ;ןרעטכעלעג ןוֿפ ןֿכּורּבסיֹוא טכליהעגּפָא טייקליטש רעד ןִיֹא ךָאּנ
 סָאד ---ןדרעֿפ ןוֿפ יירעשזריה ַא ףיוא ןעװַעג ךעלנע ןענעז סָאװ

 ןּוא ןקַאזָאק ;ד טימ ײה ןֿפיֹוא טפיטשעג הפשכמ עגניי ;ד טָאה
 ,ןשּוק ןּוא ּפעלק טָימ ןעװעג דּבכמ יז
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 =-לטַיּפַאק 2

 יד ןעו ,ּ?מִיה ןֿפיוא ךיֹוה ןענַאטשעג ןיֹוש זִיא ןוז יד
 יי .ןגיֹוא עריא טנפעעג סנגרָאמּוצ טָאה ןיטשרַיֿפ

 טָאה ןּוא טַיֿפיס ןֿפיוא ןלַאֿפעג טשרעוצ זיא קַילּב רֶיא

 .עגמּורַא רע זיא רעטעּפש ,טלעטשענּפָא גנַאל םבִיא ףיֹוא ךִיז
 נָא טָאה סָאװ ,לדיימ סָאד ,ּבּוטש רעצנַאג רעד רעּבִיא ןֿפָאל
 יד טימ טלגנַארעג ךָאנ ךיז טָאה ,ךַיז ּוצ ןעמּוק ּוצ ןּביוהעג
 טקַירדעגסױוא טָאה םינּפ רֶיֹא .תֹומֹולח ןּוא ףָאלש ןּוֿפ ךעלטשער

 טָאה ןענַאװ ןוֿפ ?:ז זיא ּוװ .טײקִיּורמּוא ןּוא טייקטשּודיחרַאפ
 יז טמולה יצ ?יז זיא תושר סנעמעװ ןִיא ןּוא ןעמּונעג ךִיז יז
 :ַאד יד טיידַאּב סָאװ ?רָאװ רעד ףיֹוא ץלַא טעז יז רֶעֹדָא ,ךָאנ
 רַיא טָימ ךיז טָאה סָאװ ?םּורַא יז טלגנ;ר סָאװ ,טכַארּפ עקיז
 סענעצס עכעלקערש יד ןּבָאה עגר רעד ןַיא ?טצִיא ןִיֹּב ןּוטעג

 טלעטשעג לָאמַא טימ ,עקִידעּבעל יװ ףיז רַאּב ןעמעננייא ןּוֿפ
 ןוֿפ הטיחש יד :טנָאמרעד ץלַא ךז טָאה יז ,ןגיוא עריא רַאפ
 ,ודנָאיסק ,טײל:טָאטש ,סעצישטכַאלש ןוֿפ ,ןשטנעמ רעטנזיֹוט
 יד ןיֿפ רעמינּפ עטרִימשַאּב טּולּב טימ :ד-רעדניק ןּוא סענָאנ
 :עגמּורא ןעװעג ןענעז סָאװ ,ּפעק ןּוא רעולעה יד ,טייל:ןֹומה

  ,ערַאּפ ַא ןגָאלשעג ךָאנ טָאה'ס עכלעו ןוֿפ ,םרעדעג טימ טלקַיװ
 סָאװ ,טָאטש רעד ןוֿפ ןידה:םֹוי םעד ,םִירּוּכש ;ד ןוֿפ תֹולֹוק יד
 טנּוהָאּב ףֹוס םּוצ -- ןטצעל םּוצ זִיּב ןרָאװעג טעליֹוקעגסיֹוא זיא
 יו ,טנָאמרעד ךיֹוא ךיז טָאה יז .יז ןּפַאכרַאֿפ ןייז .ןּוא ןעמּוקנָא

 יז סָאװ ,רעסעמ ןֿפיֹוא ןלַאֿפעג יז א שואי ןוֿפ טגעמָאמ ןיא
 .לַאק ַא ןּוא --טנַאה רענעגייא רעד טימ טלעטשעגרעטנּוא טָאה
 סָאד םִינּפַא ,ןפיילש ערַיא טלרעּפַאּב טצִיא טָאה סיווש רעט-

 ליײװ .,םעֹרָא ריא רעּביא טשטילגעגּפָארַא ריא ךִיז טָאה רַעסעמ

 ּוצ ְךיֹוא טריּפש יז רעּבָא ,קָאטײװ ןכַאװש ַא רָאנ טר;מש ;ז
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 תֹוחֹּכ יד קירוצ טמּוקַאּב יז ןַא ,טּבעל יז זַא ,טיצ רעּבלעז רעד
 .גנַאל ןַא ,ךיֹוא יז טקנעדעג ףֹוס םּוצ ןּוא ,טנּוזעג סָאד ןּוא
 דיא ּוװ רעּבָא .לגיװ ַא ןיא ץעגרע טרִיֿפעג יז ןעמ טָאה גנַאל
 ךלא יז רעדָא ,סָאלש ַא סיּפע ןַיא ךיז יז טנֿפעג !צ ?טצִיא יז
 ףרַיא ןּבָאה רעדִיװ ןּוא ?טנרָאװַאּב ,ןגָאלשעגּפָא ,ןרָאװעג לּוציִנ
 "וו יז טָאה ךעלרעטסנעֿפ בּוטש רעד'רעּבַיא טעשזדנָאלּבעג ןגיֹוא
 יז ךרּוד טעז ןעמ ,עקיטנַאקרִיֿפ ,עניילק ,עטַאכ עשִירעיֹוּפ ַא
 ןענעז ןּביֹוש טימ טָאטשנָא לײװ ,טלעװ עק:דנסיורד יד טשִינ
 .תמאב סָאד לָאז ,ןעלװָאטרעדעל עסייװ טיִמ טלעטשרַאֿפ יז
 .תיאר ַא ןּוא ,ןייז טשִינ ןָאק סָאד רעּבָא ?עטַאכ עשירעיֹוּפ ַא ןייז
 .ּבּוטש ןיא ק;נײװניא טכַארּפ עֿכעלנייװעגמּוא יד זִיֹא םעד ןגעקַא
 .רָאֿפ עסיֹורג ןייא לדיימ םעד רעּבִיא טננעה טיֿפּוס ַא טָאטשנָא
 פד ,תֹונבל ןּוא סנרעטש ענעדלָאג טָימ ךײז:רּופרּוּפ ןּופ גנַאה
 טימ טציּפעגסיוא ןצנַאגניא רעּבָא ,טיירּב רָאג טש;נ ןענעז טנעו
 .ַא טגָיל עגָאלדָאּפ רעד ףיֹוא ,ןּבעװעג עטקיטשעג:דלָאג ענערייז
 ,ןעמּולּב עקִידעּבעל טַימ טעּבעגסיוא יװ ,ךִיּפעט רעטרעטסּומעג
 .,ףָאטש ןשִיסְרעּפ טימ טקעדַאּב ןעװעג זִיא ןוויֹוא ןּופ קעדּוצ רעד
 ןוֿפ קַידנּביֹוהנָא ,טעמַאס ,קרַאװנדיײז ץזנַארֿפ עגעדלָאג םוסעמּוא
 טורעג טָאה סע עכלעוו ףיֹוא ,סנשיק יד ּוצ זיֹּב ׂשזַא טנעװ יד
 ךרּוד ןעגנּורדעגנײרַא זיא סָאװ ,טכ;ל:גָאט עלעה סָאד .ּפָאק ריֹא
 שוצ רעּבָא ןיא סע ,ּבּוטש יד ןטכיֹולַאּב טָאה ,ךעלרעטסנעֿפ יד
 ןּוא ןטעלָאיװ עלעקנּוט ,סרּוּפרּוּפ עקיזָאד יד ןיא ןרָאװעג ןענּור
  ץקִידנרעּביֹוצַאּב ַא סִיּפע טעדליּבעג ןּוא ,טעמַאט ןוֿפ ןרָיֿפַאס
 טִינ טּביֹולג ,ךיז טשּודיח ןיטשרִיֿפ ;ד ,טייקלקנוט עק;דנגיוּבנגער
 רשפא רעדָא ,ףושיּכ ַא סעּפע סָאד זיא יצ ,ןגיֹוא ענעגייא עריא
 =ָאק ;ד ןוֿפ ןס;רעגסיֹורַא יז תוליח ס;מערעי טשרִיֿפ רָאג ןּבָאה
 =עלש סטשרִיֿפ םנוֿפ םענייא ןיא טֿכַארּבעג ַיז ןּוא טנעה עשִיקַאז

 | ?רעס |
  .טנעה יד טגײלעגֿפױגּוצ טָאה לדיימ סָאד

 'םינּפ עטשרע סָאד זַא ,ֹוזַא ךַאמ--!עטסנייר ,עקילַייה ---
 ןּופ םינּפ סָאד ןייז לָאז ,ריט רעד ןיא ןזײװַאּב ךִיִז טעװ סָאװ
 .טגיירפ ןּוא רעצישַאּב ַא
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 :עטָארד.דלָאג ,רערעװש רעד ךרּוד ךיז ןּבָאה לָאמַא טַימ
 ןעגנַאלק סנטייװרעד ןוֿפ רָיא ּוצ ןגָארטרעד גנַאהרָאֿפ-טעּב רענ

 יּוצ ועמּונעג םיטש ַא סעפע טָאה ק:טייצכיילג ןּוא ,טײלֿפ ַא ,ןוֿפ
 ;ךיל עטנַאקאּב סָאד ןעגניז

 ,עסײה יד ,טּביל ;ד ,יֹוא , |
 !קנערק ַא ןוֿפ יז זיא רעגרע
 ,רעּבירַא טײג קנצרק יד
 ,רעדִיװ ןעמ טרָעװ טנױױעג
 עיירט יד ,עּבִיל יד

 ",ףעמיא ןוא קובייא טרעיד
 סָאװ יעּבָא ,טעּב ןפיֹוא וּבייהעגפיוא ךיז טָאה ז;טשרִיֿפ ;ד

 טנפעעג ךיז ןּבָאה רעטיייר ץלַא ,טרטהעגיצ ךיז טָאה יז רעמ
 יײרשעג ןקידארומ ַא יז טָײה ןופ םּוצ-קערש ןוֿפ ןגיוא עריא

 ,סנשִיק יד ףיֹוא עטיֹוט ַא יװ ןפרָאװעג ךַיז ןּוא ןוכעג-

 ,לֹוק סנּוהָאּב טנעקרעד טָאה ;ז

 ךרוד ךיֹוא ןס;רעגכרוד םינּפַא ךַיז טָאה לֹוק רֶיא רעּבָא
 יד טָאה םּורַא עלייו ַא ןלא לייװ ,ּבוטש רעד ןּופ טנעװ ייד
 טָאה ןײלַא קַאזָאק רעד ןּוא ןוטעג ךרָאש ַא גנַאהריוֿפ ערעווש
 ,לעװש רעד ףיֹוא ןויװַאּב ךִיז

 ןּוא ,טנעה יד טַימ טלעטשרַאֿפ ןגיֹוא יד טָאה ַאנעלעה'
 טרזחעגרעּביא ןּבָאה ןּפיל עקידנרעטיצ ןּוא ענערָאװעג- ךיילּב עריא
 :רעּביֿפ ןיא יו

 ןַאירַאמ סּוזעי !ַאירַאמ סּוזעי --
 ַאוַא ןֿפרָאװעגנָא ריא ףיֹוא טָאה סָאװ ,ק;לּבנָא רעד םעּבָּ

 ,לדימ ַא ןוֿפ ץרַאה ןייא טינ טיײרפרעד ןעוועג טלָאװ ,המיא'
 שממ ןּבָאה קַאזָאק ןקִיזָאד ןוֿפ םינּפ סָאד ןּוא השּבלה יד לײװ
  ןּבָאה קָאר ןייז ןוֿפ ּפענק ענעטנעמיד יד ,ןּו יד יװ טניײשעגי

 דרעװש יד ןּוא רעסעמ סָאד ,למיח ןיא ןרעטש יד ײװ ןטֿבולעג
 ןּופ קָארירעטנּוא רעד ,רענייטש ערעײט יז ןּופ טלקניֿפַעג ןּבַאה
 .ָאטרַאֿפ ךָאנ ןּבָאה קָאר-רעּביֹוא רעטיֹור רעד ןּוא טָארד-רעּבלִיזי
 רע ןִיא יֹוזַא ןּוא .םינּפ ןקידװענה ןייז ןּוֿפ טייקניש יד טלא
 אש יסיֹוא ַא ,רעקַימעיּב:ץרַאװש ַא ,רעקנאלש ַא ריֹא רַאֿפ ןענַאטשעג-
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 ,עגיארקוא ןיא ןקַאזָאק עלַא ןּופ רעטסנעש רעד ,רעטצוּפעג
 כד יװ ,טלּפענרַאֿפ ןעװעג םִיא ייּב ןענעז ןגיֹוא יד רעּבָא ||

 ?לג טָאה רע ןּוא ,ןקלָאװ = ַא ןיא טליהרַאֿפ ןענעז סָאװ ןרעטש
 ..קערש יד זַא ,קידנעעז ןּוא ,הענכה טימ טעמּכ רַיא ףיֹוא יקיק
 יא טִיֿמ ןדייר ןעמונעג רע טָאה ,םינּפ רִיא ןּופ טשינ טנִיװשרַאֿפ

 / ג:םיטש רעקיטעמּוא ןּוא רעקירדינ
 ;ןיטשרִיפ ,טשינ ארֹומ ןיק ּבָאה --

 ,טגערֿפעג יז טָאה -- !ךיא ןיּב ּוװ ?ךיא ןיּב ּוװ -|
 ,.רעגניֿפ יד ךרּוד םִיִא ףיֹוא קידנקוק

 ךייק ּבָאה .,המחלמ רעד ןּוֿפ טייו ,טרָא ןרעכַיז ַא ןיא --

 -עגרעהַא ָאד ךיד ּבָאה ךיא .המשנ ערעייט ןיימ ,טשִי;נ אֹרֹומ

 ןּוֿפ הלוע ןייק ןעשעג טַינ רייד לָאז סע ידּכ ,רַאּב ןּופ טֿכַארּב
 .ָאק יד ןּבָאה רַאּב ןיא טרָאד .המחלמ רעד ןוֿפ רעדָא ,ןשטנעמ)

 ַא סֹורַא טסיּב ענײא ּוד ,ןּבעל טזָאלעג טשִינ םננייק ןקַאז
 .עקידעּבעל

 .ךימ | רָיא טגלָאֿפרַאֿפ סָאװרַאפ ,ָאד רִיא טּוט סָאװ --

 קַאוָאק רעד ןּוא -- !רעניימ טָאג !ךיד גלָאפרַאֿפ ךִיא --
 ַא ַיװ ,ּפאק ןטימ ןעלקָאש ןעמּונעג ןּוא טנעה יד ןעמונּוצ טָאה
 הלוע עסיֹורג ַא ןּוטעג טרעװ סע ןכלעװ ,שטנעמ|

 . .ארֹומ ךעלקערש ךייא רַאֿפ ּבָאה ךִיא --
 לעװ ,טסײה ּוד ּביֹוא - ארֹומ ּוטסָאה סָאװרַאֿפ רעּבָא --

 .טֿכענק ןייד ןַיּב ךַיא - ןרירקעװַא טשִינ רִיט רעד ןוֿפ ךִימ ךיא

 יד ןִיא ןקיק ריד ןּוא לעװש רעד ףיא ןצִיז ָאד רָאנ לַיװ ךִיִא
 .ףימ ּוטְסָאה סָאװרַאֿפ ,הער ןייד טשינ ןיימ ךיא ,ןײרַא ןגיֹוא

 .רַאּב ןַיא ךיז ּוטסָאה ,ףךַימ קידנעעזרעד גרעניימ טָאג ,ָא ?טנײֿפ
 ;גַאל ןּוֿפ ןיֹוש ךימ טסנעק ּוד םמגה ,רעסעמ א טִימ ןֿכָאטשעג

 טשִיג רָיד ךָאד ןיּב ךַיא .ןציש ךיד םּוק ךיא זַא ,טסײװ ןּוא ןָא
 .טסָאה ּוד ןּוא ,טנײרֿפ רעקיצרַאה ַא רָאנ ,שטנעמ רעדמעוֿפ ןייק
 !ןיטשריפ ,רעסעמ ַא טימ ןכָאטשעג ךִיז

 ןסָאגַאּב לָאמ .ַא טימ ןענעז ןקַאּב עסַאלּב סגיטשריֿפ רעד
 יי .טּולּב טימ ןרָאװעג

 העדײא ,ןּברַאטש :טלָאװעג רעסעּב ּבָאה ךיא לייװ --



 ,רָיד רעװש ךִיא ןּוא - טגָאזענ יז טָאה -- דנַאש ַאזַא ןֹּבֶע רעד
 ןּבעל סָאד ךיז ךיא לעװ ,ןעניױש טשינ ךימ טסעװ ּוד ּביֹוא זַא
 ,ןליּפשרַאֿפ המשנ יד ךיֹוא ייּברעד לָאז ךיא ּוליִפַא ןעו ,ןעמענ

 ןּוא -- רעײֿפ א טצירּפשעג טָאה ןגיֹוא סלדיימ םעד ןוֿפ
 תווציל ןייק ןָא טשִינ טייג סע זַא ,ןעזעגנייא טָאה קַאזָאק רעד
 :טשריֿפ רעד ןוֿפ טּולּב ןטימ ,סעשטיוועצרּוק יד ןּוֿפ טּולּב ןטַימ
 םייקמ יז טעװ החיצר ןּוֿפ טנעמָאמ ןיא לו ,החּפשמ רעכעל

 יז טעו לָאמ טייװצ ַא ןּוא ,טגָאזעג טָאה יז סָאװ ,סָאד ןייז
 .רעסעמ סָאד ןלעטשרעטנּוא רעסעּב

 א טכַאמצעג רָאנ ,טרעֿפטנעעג טשִינרָאג רעּבירעד טָאה רע

 רעד ףיֹוא ךיז ק;דנצעזקעװַא ןּוא ּוצ:רעט.נעפ םּוצ טירש רָאּפ
 ףָאטש םענעטָארד:דלָאג ַא טימ טקעדַאּב ןעװעג זיא סָאװ ,קנַאּב
 | .ּפָאק םעד ןעגנָאהעגּפָארַא רע טָאה

 ,ןגייוושליטש סָאד ןטלַאהעגנָא טָאה עלייוו ַא
 ןיִב ךיא גנַאל יװ -- טגָאועג רע טָאה - קִיּור ײז --

 ,ּפָאק ןימ ןציהרעד טַינ טעװ ןֿפנָארּב רעד גנַאל ;װ ,רעטכינ
 .ןריק רעד ןיא דלַיֹּב ַא ?װ ןייז רימ רַאֿפ ּוטסעװ גנַאל יֹוזֲא
 טרעהעגֿפיֹוא ךִיא ּבָאה ,רַאּב ןיא ןענוֿפעג ךיד ּבָאה ךִיא טײז ןּוא
 רעצ םעד ,ןעקנּורטעג ,ןעקנּורטעג ךיא ּבָאה רעירֿפ .ןעקנירט וצ
 :עג ךיא ּבָאה סָאװ .ןעקנורטרַאֿפ ןֿפנָארּב טימ ךיא ּבָאה םעניימ
 ןטמעננײרַא טשינ ליֹומ ןיא ךיא לעֶװ טציא רעּבָא ?ןּופ טלָאז
 ,ןפנָארּב ןייק טשינ ןּוא ןייוו ןסיז ןייק טשיג

 | ,ןגיושעג טָאה ןיטשרִיֿפ יד

 רעטייו רע טָאה -- ריד ףיֹוא ןּוט קּוק ַא לעװ ךיא --|
 .ןייד ןוֿפ קִילּבֹנָא ןטימ ןגיֹוא עניימ ןקִיטעזנָא לעװ -- טגָאזעג

 י | .ןייג רימ לעװ ןֹוא -- למינּפ םענייש
 .לדימ סָאד טָאה -- טײהײרֿפ יד קירּוצ רֶימ ביג - ==

 יי | ,טגָאזעג
 ,ּוװ ןּוא ,ןָירַאה ָאד טסיּב ּוד !ײרֿפ טינ ןעד ּוטסִיֹּב -- |
 .רעײֿפ סָאד ,ןעמּוקעגמּוא ןענעז סעשטיװעצרּוק יד ?ןייג ּוטסליװ
 .ןיא זיא טשריֿפ רעד ,טעטש יד ןּוא רעֿפרעד יד טרעצרַאֿפ טָאה
 יקצינלעימכ ןּוא ,ןיקצינלעימֿכ ףיֹוא טרָישרַאמ רע .אטשינ ינֹּבּול
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 ,טּולּב ךיז טסָ;עשס ,המחלמ יד טעװעשוּב םבוט/מוא ,םִיא ףיוא
 רעװ ,רענלעז ןּוא סרעטָאט ןוא ןקַאזָאק טִימ לוֿפ זיא םּוטעמּוא
 ,ןעמערַאּברעד ריד רעּביא ךיז טעװ רע ?ןעניֹוש ךַיד טעװ
 | ?ךיא טשִינ ּבֹוא ,ןצִישַאּב ךיד טעװ רעװ

 טָאה יז לייװ ,ןגיֹוא יד ןּבוהעגֿפיוא טָאה ןיטשריפ יד
 ,טלעװ רעד ףייא רעצִימֶע ןַארַאֿפ ךָאד זיא סע זַא ,טנָאמרעד ךיז
 יז -- טצישַאּב יז ןּוא ןעמּונעגנָא רֵיא רַאֿפ ךיז טלָאװ סָאװ
 טשינ ידּכ ,ןעמָאנ ןייז ןדײרסױרַא טלָאװעג טשינ רעּבָא טָאה
 טָאה טײצ רעבלעז רעד ּוצ ןּוא -- בײל ןולָיװ םעד ןציירוצּוצ
 ,רעד ךָאנ טּבעל יצ ,ץרַאה ריא טמעלקרַאֿפ קָאטיײװ רעֿפיט ַא
 רַאּב ןיא ןעװעג זִיא יז ןעװ ?המשנ ריא טקנעּב סע ןכלעװ ךָאנ
 סָאנָאלגָאז ךָא דלַאּב ל"װ ,טּבעל רע זַא ,טסּוװעג יז טָאה)

 ןעמָאנ סיקסוצעעקכ ןעגנ:ַאגרעד ןרעיֹוא ער;א ּוצ זיִא ןרָאֿפּבק
 .טשריֿפ ןכעלקערש ןוֿפ תֹונֹוחצנ יד ןגעװ תֹועידי טימ ןעמאזּוצ
 ןּוא געט רעּבירַא ןיֹוש ןענעז ליֿפיו ,ןָא טלָאמעד ןּוֿפ רעדָא
 ,טליּבשעגּפָא ןּבָאה טגָאקעג ןיֹוש ךיז ןּבָאה ןטכַאלש ליֿפיװ ,טכעג

 !טלעטשעגסיוא ןיײז טנָאקעג ןיוש רע טָאה תֹונּכס ליֿפיװ ףיֹוא
 רָאנ ןעמּוקנָא טנַאקעג טציא רַיא ּוצ ןכָאה םיא ןגעוו תֹועידי יד !
 -רעד טשיגנ ןּוא טלָאװעג טשִ;נ טָאה יז ןכלעװ ,ןענּוהָאב ךרּודי

 ןגערֿפ וצ ךיז טגעוו |

 .סנשִיק יד ףיֹואי .ןלַאֿפעגּפָארַא רֶיֹא זיא ּפָאק רע'
 יז טָאה -- ?ענעגנַאֿפעג .ַא יװ ןּבײלּב ָאד ךיא לעװ --

 זַצ ,ןּוטעג ךייא ךיא ּבָעֹה סָאװ -- ץכערק ַא ט'מ טגערֿפעג
 ?קילגמּוא ַא יװ ךָאנ רימ טייג ריא

 םעד ןּבױהעגֿפיוא טָאה קַאוָאק רעד
 ןטרעהעג םיֹוק םִיא טָאה'מ זַא ,יֹוַא ןדַײר

 רעּבָא ,טשינ ךיא סייװ -- ןּוטעג רימ טסָאה ּוד סָאװ --
 ּוטסיִּב ,קילגמוא ַא רָיד רַאפ ןיּב ךיא ביֹוא זַא ,ךיא םייװ סָאד
 -ַאֹּב ביל טשינ ךִיד טלָאװ ךיא ןעװ .קַילגמּוא ַא ךיֹוא רַימ רַאֿפ

{ 
: 
 ןעמּונעג ןּוא ּפצ

 ְךּוא ,דלעֿפ ןיא טנַיװ ַא יװ ײרֿפ ןעװעג ךא טלָאװ ,ןעמּוק
 המשנ רעד ףיֹוא ןּוא ,ןעװעג יירפ רימ טלָאװ ץרַאה ןֿפיוא
 יָאק יו טמירַאּב זֶעוועג טלָו ריִא ןּוא ןעװעג לירֿפ ךימ טלָאװ
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 ,קילגמּוא ןיימ זיא למינּפ ןייד ,ןיילַא ינשטַאדיַאהַאס שטיװעסַאנ
 'טשינ רימ טמוקַאּב סע !קָילגמּוא ןיימ ןענעז ךעלעגיֹוא עגייד
 ַא רַאפ סָאװ !םּור ןײק טטינ רימ טמּוקַאּב סע ,טײהײרֿפ ןייק
 טסיּב ּוד טײײז ,ךעלדיימ ענייש טַאהעג רימ ױַאֿפ ןּבָאה טרעװ
 :רַאֿפ ךיא בָאה לָאמנייא ,ןיליירפ ַא ןסקַאװעגסיֹוא דניק ַא ןוֿפ
 =עג יז טָאה'מ לי ,ךעלדימ עטסנײש יד טימ לֿפיש ַא טּפַאכ
 טשינ ץרַאה ןיימ טָאה ענײא ןייק רעּבָא -- ןַאטְלּוס םּוצ טריפ |

 ,רעדירּב-ןקַאזָאק יד יי טימ טליּפשעג ךִיז ןּבָאה סע ,ןעגנַאֿפעג
 ולַאה ןֿפיֹוא ןייטש ַא ןסייהעג רעדעי ךיא ּבָאה ךָאנרעד ןוא
 רַאֿפ ּבָאה ךיא .ןײרַא רעסַאװ ןיא ןזָאלּפָארַא ןוא ןעגנעהנָא
 =עגנָא טשינ ךימ ןיא ךַאז םּוׁש ןייק ,טַאהעג "ארומ טשינ םענייק
 ,רענידיןצעג יד טימ תֹומחלמ ףיֹוא טזָאלעג ְךִיִז ּבָאה ךיא-- ןעגנַאג
 יַֹזַא ,סָאלש ןייז ןיא טשריֿפ ַא יװ ןּוא - ןעז ;מּוגרַאֿפ ללש ּבָאה

 ןּוא -- ָאד ךיא ץיז טָא ;טנײיה ןּוא ,ֿפעטס ןיא ןעוועג ךיא ןִיּב
 טשינ ןָאק ןּוא טרָאװ סוג ַא רַיד ייּב ךיא לטעּב טכענק ַא יװ
 ,טרעהעג טשינ לָאמנייק ךָאנ סע ּבָאה ךִיא ןּוא -- ןעלטעּבסיֹוא
 ךיד עמּומ ןּוא רעדירּב עניײד ןּבָאה סע ןעװ ,טלָאמעד ּןליפַא
 ,ןעועג טּוג רָימ ּוצ טסלָאװ ,לדיימ ,ּוד ןעװ ,יֹוא .טנכדשעג רימ
 ןיא סָאװ ,סָאד ןעשעג טשינ טלָאװ ,ןעװעג סּוג טסלָאװ ּוד ןעוֶו
 ךיא ,םיבֹורק ענייד ןענעגרה ןעװעג טשינ טלָאװ ךיא ;ןעשַעג
 ;םירעיֹוּפ ןּוא טידרֹומ יד טימ ןטֿפעהַאּב ןעװעג טשינ ףיז טלָאװ
 ףךימ טסלָאװ ּוד .ןרױלרַאֿפ לכש םעד ךִיא ּבָאה רָיד ּבילּוצ רעּבָא
 .ענּפָא טּולֹּב ןיימ ריִד טלָאװ ךִַיא -- טסלִיװ ּוד ּוװ ןרַיֿפ טנָאקעג
 יֹזַא ךיא ןיּב טציא .ןּבעגעגּפָא ריד ךיא טלָאװ המשנ יד ,ןּבעג
 לָאמַא רעּבָא ,טּולּב ןשיצירּפ ןיא ןעקנּוטעגנייא ,ןיּב'כ יװ ,סיֹורג
 םעד ךִיא ּבָאה רָיד ןּוא ,ןגָאלשעג סרעטָאט יד ויֹולְּב ךַיא ּבָאה
 ערעײט ןּוא דלָאג ןיא ןייג טסלָאז ּוד ידּכ -- טֿכַארּבעג ללש
 טלָאמעד ךַימ ּוטסָאה סָאװרַאפ--ךאלמ רעֿכעלטעג ַא יװ ,רענייטש
 ןיימ ייו רימ טּוט סע !רעװש ,יֹוא ,רעװש ,יֹוא ?טּבילעג טשינ
 ןּופ טשינ ,רָיד ןֶא טשינ ,ךיא ןָאק ןּבעל רָיֹד טימ טשינ ,ץרַאה
 ןיא טשינ ,גרַאּב ןֿפיֹוא טשינ -- טגעָאנ ןוֿפ טשינ ,סנטייוורעד
 סָאװ רימ ּביגרַאֿפ !סנײמ ּוד ץלהמשנ ,סניימ ּוד עלעּבייט---לָאט
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 טימ ,קַאזָאק ַא יװ יגָאלזָאר ןייק ןעמוקעג ריד ּוצ ןַיּב ךיא
 ףיוא סעּכ ןוֿפ רוּכש ןעװעג ןיּב ךיא רעּבָא ,רעײֿפ ןּוא דרעװש
 ,קילגמּוא--ןעקנּורטעג ןֿפנָארּב געװ ןפיֹוא גָאה'כ ןּוא ןטשריפ יד
 ןפָאלכנַא רימ ןוֿפ טסיּב ּוד ןעװ ,רעטעּפש ןּוא !חצֹור רעֿכעל
 / =ײװ ןּבָאה ןדנּוװ יד ןּוא ,טנה ַא יװ טיש טליהעג ךיא ּבָאה
 תומה:ךאלמ םעד ןּוא ,טלָאװעג טשינ ךיא ּבָאה ןסע ןּוא ,ןוטעג
 ,טסליװ ּוד ןּוא -- ןעמענּוצ ךימ לָאז רע זַא ,ןטעּבעג ךִיא ּבָאה
 ײנסֿפיוא ךיד לָאז ךיא זַא ,ָאלּפָא טציא ךיד לָאז ךוא זַא
 !סניימ ּוד עלהמשנ ,סניימ וד עלעבייט---ןרעוונָא

 ךיז טָאה לֹוק סָאדלײװ ,טקַאהעגרעּב;א טָאה קַאזָאק רעד
 ףיז ןּבָאה ליֹומ ןייז ןוֿפ ןּוא לגרָאג ןיא ןסירעגרעּביא םיא
 לָאמַא ןרָאװעג זיא םינּפ סַאנעלעה ןּוא ,ןצכערק רָאנ ןסָירעגסיֹורַא
 .סיֹורַא טָאה סע עּביל עסייה רעמ סָאװ ,ךיילּב לָאמַא ןּוא טיֹור
 רעד ןעװעג ןיא רעסערג ץלַא ,רעטרעװ סנּוהָאּב ןּופ ןגָאלשעג
 ַא ןָא םֹוהֹּת ַא ,לדיײמ ןרַאפ טנפעעג ךו טָאה סָאװ ,םֹוהֹּת
 ,גנוטער ףיֹוא גנּונפָאה ַא ןָא ,םעדָאּב

 םלג רבֹוג ,טורעגּפָא ךיז עלייוװ ַא טָאה קַאזָאק רעד ןוא
 :טגָאזעג רעטייוו ןּוא גנּוגערפיוא ןייז ןעװ

 זיא ּבוטש ַיד ַײװ קּוק ,טָא .טסלִיװ ;ד סָאװ טעּב --
 6 ףיֹוא ,רַאּב ןּוּב ללש זִיא סָאד ,ןיימ ןִיא סָאד -- טצוּפעגסיֹוא
 טסלָיװ ּוד סָאװ טעּב - טכַאיּבעג ריד רַאֿפ סָאד ךִיא ּבָאה דרעפ
 ,רענײטש עקיטכַיל ,רעדײלק עקידנעקנַאלּב ,דלָאג ןייר --
 .לעינכ ןּוא סניימ גּונעג ּכָאה'כ ,ךייר ןיּב ךיא .טֿכענק עק;דהענכה
 .ןייז טסעװ ּוד ,ןגרַאק טשִינ תֹורָישֲע ןייק ךיֹוא רֶיֹמ טעװ יקצננ
 .רעסעלש ריד רַאֿפ לעװ ךיא ,אקצעיװָאינשַיװ ןיטשרִ;ֿפ ;ד ;װ
 -- ןעקנעשקעװַא ריד ךיא לעװ עניַארקּוא ּבלַאה ,ןעמעננייא
 ףיא ןיּב ,ץישטכַאלש ןייק טשינ ,קַאזָאק ַא ןַיּב ךיא םגה לייוו
 ,ןקַאזָאק טנזיֹוט ןעצ ןעייג רֶיִמ טימ ,ןַאמַאטַא רעסיורג ַא רעּבָא
 רָאנ ָיֹּבַא ,טסלִיװ ּוד סָאװ ,טעּב .אמערעי טשריֿפ ןטימ יװ רעמ
 ,ןּבײלּב רימ ייּב טסלָאז ּוד יּבַא -- רֶיִמ ןּופ ןֿפױלטנַא טשינ
 י !ןעּבָאה ּביל ךימ ןּוא ,עלעּבײט

 רעייז .סנשַיק יד ףייצ ןּבױהעגֿפיוא ךיז טָאה ןיטשר;פ יד

 יג יב



 =עוסױא טָאה םינּפ ןייש-רעדנוװ ,סָיז רֶיא רעּבָא -- עֿכײלּב ַא

 עקיזָאד סָאד זַא ,טֿפַארק ןּוא הואג ,ןליװ ןעטסעֿפ ַאזַא טקּורד

 ַא ףיֹוא ןעװעג ךעלנע רעכיג עגר רעד ןיא זַיא עלעּבײט

 ,לרעלדָא

 עג יז טָאה -- הבּוׁשּת ןיימ ףיֹוא טרַאװ רָיא .ּביֹוא --= |

 ץנַאג ןימ ּוליפא לָאז ךיא ןעװ זַא ,ןסָיװ טייז ָאט -- טגָאז
 ךיא לעװ ,טֿפַאשגנַאֿפעג רעיא ןיא ןצכערקרעּביא ןזּומ ןּבעל
 ײזַא טָאג רימ לָאז ,ןּבָאה ּביל טשִינ ךייא לָאמנייק ,לָאמנייק
 | | | !ןֿפלעה

 ,ןײלַא ךיז טַימ טלעגנַארעג ךיז עליו ַא טָאה ןּוהָאּב
 שָאה -- ןגָאז טשִינ רימ רעטרעװ עכלעזַא טפלָאז ּוד --

 ,םִיטש רעקירעזײיה ַא טימ טגָאזעג רע

 דיא יז לייוו ,טּבִיל ןיד ןגעו טשינ רימ גָאז ּוד ןּוא --

 ,ריד רַאפ טשי;נ ןיּב ךיא !השּוּב ַא ןּוא הּפרח ַא רַימ רַאֿפ

 ,טלעטשעגפיֹוא ךִיז טָאה קַאזָאק רעד
 ?רעטכָאט סעשטיװעצרּוק טשרִיֿפ ,ּוטסיּב ןעמעוו רַאֿפ ןּוא -

 ?ךיא טשינ ןעװ ,רַאּב ןיא ןעװעג ּוכסלָאװ סנעמעוו ןּוא
 ןייז ּוצ הּכזמ ךימ ידּכ ,ןּבעל ןיימ טעװעטַאר סע רעװ --

 טשִינ ןּוא אנֹוש ןיימ זיא רעד ,טכַאשגנַאפענ ןּוא ןּוא דנַאש טִינ

 | ,טנײרֿפ .ןייק
 ?טעגרהרעד ךיד ןטלָאװ ןרעיֹוּפ יד טָא ,טסניימ ּוד ןּוא -

 !קנַאדעג ןֿפיוא ןָא ךימ טּפַאֿכ קעש ַא
 סע רימ טסָאה ּוד ,טעגרהרעד ךימ טלָאװ רעסעמ סָאד --|

 .ןסידעגסיֹורַא
 ןייז טזומ ּוד לייוו ,ןּבעגּפָא ,טשינ סע לעװ ךִַיא ןּוא --

 | .ןגירשעגסיוא קַאזָאק רעד טָאה - עניימ

 ,טיֹוט םעד רעסעּב ליוו'כ !טשינ לָאמניק --
 ,ןייז טסעװ ןּוא טזּומ ּוד --
 !טשִינ לָאמגייק
 טלָאװ + ,טעדנּוװרַאפ ןעוועג טשִיַנ טסלָאװ ּוד ןעוו ,ּונ -

 .עגסיֹורַא טנייה ךָאנ ,טגָאועג רימ טסָאה ּוד סָאװ ,םעדכָאנ ךִיִא
 ף:ערּב רָימ ןסייהעג ייז ווא ויקשַאר ייק ןקַאזָאק עניימ טקיש
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 ןייד ןעװעג ךִיא טלָאװ ןגרָאמ ןּוא . ,ּפָאק ןרַאֿפ חלג ַא רעהַא ןעגי
 ,יעה ,ןּבָאה ּוצ ביל טשינ הרבע ןַא זיא ןַאמ ַא ?סָאװ ,ּונ .ןַאמ
 .טק ַא ןוֿפ עּביל !ד ןיא ריד רַאֿפ ,ןיליירפ ןריֹוּבעג-ליֹוװ- :ךיוה ּוד
 סָאװ ,סניֹוזַא סָאד וטס:ב רעװ ןּוא .השוּב ַא ןּוא הּפרט ַא קַאז
 יָאֹב ,רעסעלש עגײד ןענעז ּוװ !רעיופ ַא רַאפ ךימ טסטלַאה וד
 סע זיא סָאװרַאֿפ ,הפרח ַא ריד סע ןיא סָאװרַאֿפ תֹולייח ,ןרָאי |

 ַא טסָיּב ּוד ,ףמאק ןיא ןעמּונעג ךִיד ּבָאה ךיא ?השוּב ַא רַיד
 ךיא טלָאװ ,רעיוּפ ַא ןעװעג טלָאװ ךיא ןעוו ,יֹוא .ענעגנַאפעג |

 סעצײלּפ עסייו יד רעבִיא עקײהַאנ ַא טַיֿמ לכש טגרעלעג ךִיד
 -טייקנייש ןייד טימ טקיטעזעגנָא ךימ ךיא טלָאװ חלג ַא ןָא ןוא

 !רעטַיר ןייק טשינ ,רעיֹוּפ ַא ןעװֶעג טלָאװ ךִיא ןעוו !
 .רָיֿפ יד טָאה -- ןרימ טעװעטַאר ,למָיה ןיא םיכאלמ --

 ,טעשטּפעשעג ןיטש
 לָאמַא סָאװ םִיא ײּב ךיז החיצר יד טָאה לײװרָאד ןוא

 טכָאקעג םיא ןיא טָאה סעּכ רעד ןּוא טרעקַאלֿפּוצ רעמ
 זיא סע סָאװרַאּפ -- טגָאזעג רע טָאה - סײװ ךיא --

 ַא רַאֿפ ןגײקַא רִימ ךז טסלעטש יד סָאװרַאֿפ השוּב ַא רוד
 טעװ סע רעּבָא - תועינצ עשלעריימ ןייד ּוטסטלַאהַאּב ןטייווצ -

 ךִיא יװ ,ןקידעגעל ַא ךימ טסעז ּוד !װ ,ןרעװ טש:נרָאג ןופרעד
 וםיא טיֹוט ַא !ךַאיל רעשלַאֿפ !ץישטֿכַאילש רעסוא;מ !קַאזָאק ַא ןיּב
 ןוטעג יירד ַא ךיז םיֹוק ,ןוט ּוצ קּוק ַא ןזוװַאּב םיוק טָאה רע"
 ,דייל ,קַאזָאק ,ּוד ןּוא ,עגייז ןצנַאגניא ןיֹוש זיא ;ז ןּוא ,ץנַאט ןקא
 םיא ןוֿפ ןּוא ןקַאּפ םיא לצװ ךיא רעּבָא ןּפָאק םעד רַיד גָאלש
 ,ןסיו יז ,ןגָאלשַאּב סעקעװשט טַימ ,ןדנושּפָארַא טִיֹוה יד ןסײה
 -- םיא טָימ ײג ךיא ןּוא ,סעכַאיל ָ;ד ףיֹוא טייג יקצינלעימכ זַא -

 ,ךרע רעד רעטניא ּ+וליֿפא ,ן};גיֿפעג ךיא לעװ עלעּבייט ןייד ןּוא
 ןַיז הנתמ סלַא ריד ךיא לעװ ,ןעמּוק קירוצ לעוו'כ ןעװ ןּוא
 וה ,ןֿפרַאװ סָיֿפ יד ּוצ ּפָאק !

 ירעו עטצעל סנַאמַאטַא םעד טרעהעג טשִי;נ טָאה אנעלעה |
 ןּבָאה קערש ,גנוגערפיוא יד ,ןעדנּוװ יד ,סעּכ ,גָאטײװ רעד ,רעס
 טייקכַאװש ערעיוהעגמוא ַא ןּוא -- תֹוחֹוּכ יד ןעמּונעגּוצ ריא ייּב

 =עג ןּוא ןגיוא יד ,םַירבא ןלַא עריא רעּביא ןסָאגּוצ ךיז טָאה

 יב :
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 "ןלַאֿפעגמּוא ןיא יז ןּוא - ןשָאלעג רָיא ייּב ךיז ןּבָאה ןעקנַאד
 | .עטשלחרעֿפ ַא

 ּופ ךיילּב טייצ עסיװעג א ןענַאטשעג זיא קַאזָאק רעד
 יַאֹּב רע טָאה לָאמַא טימ -- ןּפיל יד ףיֹוא םיֹוש ַא טימ ,סעּכ
 .ליֹומ ןייז ןּופ ןּוא ּפָאק ןטיֹוט ןעק;דנעגנעהּפָארַא םעד טקרעמ
 .יירשעג ךעלשטנעמרעּביא ןַא טעמכ ןסירעגסיֹורַא ךיז טָאה

 !אניפראה !אניֿפראה !אניֿפראה !טיֹוט זַיֹא יז --

 .דרע רעד ףיֹוא ןגיֹוצעגסיוא ךיז טָאה רע ןּוא

 :ןיא ןלַאֿפעגנײרַא טעּפמִיא ןיא ןיא זיא דיֹומ.ןזיר יד
 | .ּבוטש

 ?ריד זַיא סָאװ

 ףיא -- ןעֿפּורעג ןּוהָאב טָאה -- !עװעטַאר !עװעטַאר --
 | יעניימ ןייש יד ,עניימ המשנ יד - טעגרהרעד יז ּבַאה

 ?עגּושמ ּוטְסַיּב --

 .טצכערקעג קַאזָאק רעד טָאה -- !טעגרהרעד ,טעגרהרעד --
 ,ּפָאק ןרעּבִיא טנעה יד ןֿכָארבעג ךיז ןּוא

 .דלַאּב ןּוא ןטשרַיֿפ רעד וצ ןעגנַאגעגוצ זיא אניֿפרָאה רעּבָא

 תֹושלח ערעווש ַא רָאנ ,טיֹוט ןייק טשִינ זַיא סָאד זַא ,טנעקרעד

 .ו ןעמּונעג יז טָאה ,ּבּוטש ןּופ ןעניהַאּב ג:דנעקִישסיורַא ןוא
 .ןיועטנומ

 .ףןגיֹוא יד טגעֿפעעג םּורַא עלײװ ַא ןִיא טָאה ןיטשריֿפ יד

 .=ףּוׁשיּכ יד טָאה -- ןייז טשינרָאנ ריד טעוו'ס ,לדיימ ,ּונ --

 .ןקָארשרעד םיא רַאֿפ טינּפא ךַיז טסָאה ּוד - טגָאזעג ןרעכַאמ

 .,ןײגרַאֿפ טעװ תֹושלח סָאד רעּבָא -- תֹושלח ןיא ןלַאֿפענ ןּוא

 | ,סינ ַא יװ לדיימ ַא טסיּב ּוד .טנוזעג ןייז רעדָיװ טסעװ ּוד ןּוא

  ליֿפ ןעסִינעג ןּוא טלעװ רעד ףיֹוא ןּבעל גנַאל ךָאנ טסעװ ּוד
 | ,קילג

 .ַא טימ טגערֿפעג ןיטשרַיֿפ יד טַאה -- ןּוטסיּב רעװ --
 | | | ,םיטש רעכַאװש

 .ןסײהעג רע טָאה יֹוזַא לײװ -- ןירענִיד ןייד ?ךיא |-- 

  {ךיא ןיִּב ּוװ --



 טסעװ ,טסיװ .ןּוא טסּוּפ זיא ָאד .ליה םידע רעד ןיא --
 .םִיא ץּוח א ,ןעז טשינ םענייק

 ןָאד ךיֹוא ןעד ּוד ּוטסנֹואװ --
 רעדּורּב ןיימ ,ץעיגָאד םייה ךיא .הלחנ רעזנוא זיא ָאד -

 ןּוא ןקַאזָאק טימ ןָא טריֿפ רע ,ןענּוהָאּב ײּב קינװָאקלָאּפ זיא
 ַאּב רעקיזָאד רעד ןיא ןטיה ךיד לעװ ךיא ןּוא -- ָאד ץיז ךיא
 זַא -- !ץַאלַאּפ א ןרָאװעג ויא עטַאכ רעד ןּוֿפ .בּוטש רעטלִיג
 סָאד רייד רַאֿפ רע טָאה סָאד !ןעמַאלֿפ ריא ןופ שזַא ןצעז סע
 | - ,טכַארּבעג ץלַא

 ןּוֿפ םינַּפ ןרעטנומ ןֿפיֹוא ןּוטעג קקַא טָאה אנעלעה
 םִינּפ עקִיזָאד סָאד זַא ,ןויועגסיוא ריא ךיז טָאה סע ןּוא דליימ
 .תֹומימּת טימ לוֿפ זִיֹא

 | 4 טוג ןייז טסעװ ּוד ןּוא --
 קנַאלּב ַא ןבָאה הֿפשכמ רענני רעד ןופ ןיצ עסייוו יד

 | ,לכײמש ַא ןיא ןוטלג
 --?ןייז שּוג טשינ ךִיא לָאז סָאװרַאֿפ ,טּוג ןייז לעוו'כ -- |

 -ַאטַא םוצ ןייז טוג טסלָאז וד ךיֹוא רַעֹּבָא -- טגָאוצג ױ טסָאה
 טצװ רע קַאזָאק רעטמירַאב ַא זיא רע .לָאקָאס א זנא רע אב
 .ךיד

- 

 .סיֹוא יז טָאה ףֹוס םוצ ןּוא ,ןעמיורניא סעּפע ריא ,עמונגג ןשז רעיוא טאנעלעה ּוצ ןגיוגעגּפָארַא הפשכמ יד ךיז טָטִה ָצד יה
 / ,רעטכעלעג ַא טימ ןע28ר3/ !

 ,ןּוטעג יירשעג ַא ןיטש ריֿכ ;ד טָאה -- ?קעװַא +=



 ,=-לטיַּנַאק פ

 .ןּוהָאּב ןּוא אניּפרָאה ןענעז ,רעטעּפש געט ייווצ טִימ ,ןענִיגַאּב
 ןֿפִיֹוא טקוקעג ןּוא דָארילימ ןעּבענ ,עּברעװ ַא רעטנּוא ןסעזעג
 ,טמיֹושעג םיא ףיֹוא ְךִיַז טָאה סָאװ ,רָעסַאװ

 יעג גנוטכַא ריא ףיֹוא טסעװ ּוד ,ןעטִיה יז טסעװ ּוד ---
 לָאז יז זַא ,ןעמענּפָארַא טשינ גיֹוא ןייק רֶיֹא ןּופ טסעװ ,ןּכ
 ,טגָאזעג ןּוהָאֹּב טָאה -- סיֹורַא טשִינ ליה רעד ןוֿפ לָאמניײק

 ןַיא ָאד ןּוא ,זלַאה ןל ,מש ַא טָאה ךייט םייּב לייה יד --
 ,ןטישרַאֿפ רענייטש טימ ןולַאה םעד סײה .טרָא גּונעג ןַאחרַאפ

 ךיא זַא ;םעדיֹוּב ןֿפיֹוא לּפעט ןיא יװ ןייז ָאד ןלעװ רֶימ ןּוא
 ,ןעניֿפעג גנַאגסיורַא ןַא ריֹמ ךיא לעװ ,ןֿפרַאד לעװ ,

 !ָאד ןעד ריא טּבַעל סָאװ טימ --
 רע ,ןלעֿפ ;ד רעטנּוא עזּורּקּוק טצנַאלֿפ סימערעשט

 ָאד טסָאה ּוד סָאװ ,םעד טימ ,לגייפ טּפַאֿכ ןּוא ןייו טצנַאלפ
 ּבָאה ,ךלימ.לגיוֿפ ןדײט ,ןלעֿפ טשִינרָאג ריא טעװ ,טכַארּבעג
 ןּוא סיֹורַא טשִינ ליה רעד ןּופ ןיֹוש טעװ יז ,ארֹומ ןייק טשינ
 ענייד זַא ,רָאנ עז .ןסיװרעד טשִ;נ ריא ןגעװ ךיז טעװ רענײק
 | .ָאד זיֹא יז זַא ,ןגָאזסױא טשִ;נ ןלָאז ןשטנעמ

 עיירטעג ןענעז ייז .ןרעוװש ןסייהעג ייז ּבָאה ךיא --
 ייז ןּופ טעװ ןעמ ןעװ  ,ןעגָאזסיֹוא טשינ ןעלעװ ןּוא ןקַאזָאק
 זַא טגָאזעג ןײלַא טסָאה ּוד רעּבָא ,ןעדנישּפָארַא טיֹוה יד ּוליפא
 ,ןכַאמ=ףּוׁשָיֹּכ ןזָאל-ןשטנעמ ריד ּוצ רעהַא ָאד ןעמּוק סע

 ןעמ זַא ,לָאמַא ןּוא  ,ווקשאר ןּוֿפ ןעמ טמּוק לָאמַא --
 יז רעּבָא ,יענַאװ ןוֿפ סײװ טָאג ךיֹוא ןעמ טמּוק ,ףיז טסיוורעד
 ליײװ .ןײרַא טשינ רענייק טמּוק לייה יד ןיא ,ךייכ םייּב ןּביילּג
 סָאװ ,עכלעזַא ןעװעג :רענייּב ןעזעג טסָאה ּוז ,ארֹומ טָאה'מ
 | ,רענייּב ערעייז סָאד ןגיל ,ןעמוקנײרַא טלָאװעג ןב ה
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 , +טעדרָאמרע ייז טסָאה ּוד --
 =ימע זַא ןטעדרָאמרע טָאה ,טעדרָאמרע טָאה סע רעװ --

 ףיא ןּוא ,לײה רעד יַיּב רע טרַאװ ,ןכַאמ-ףּושיּכ ןזָאל לֵיװ רעצ
 .גָאז ןּוא ךִיא ייג ,רעסַאװ ןיא עז ךִיא סָאװ .דָאר םּוצ ײג
 רָאנ ,ןײרַא רעסַאװ ןיא ןקּוק רַיִד רַאפ ךיֹוא ךיא לעװ דלַאג
 טשינ לײװ ,ןזייװַאּב סעּפע ךיז טעװ סע יצ ,טשינ סײװ ךיא
 | ןעמ טעז גידנעטש

 .ןעזרעד סטכעלש סעּפע טשינ רָאנ טסלָאז --
 .קעװַא טשנ;נ ּוטסעװ ,סטכעלש סעּפֶע ןייז טעװ סע זַא

 ןרָאֿפ טשינ ללכּב טסלָאז ּוד זַא רעסעּב ,ןרָאֿפ
 ,רַאּב ןייק ווירּב ַא ןּבירשעג רימ טָאה ;קצינלעימכ ,זּומ'כ

 .ןלױֿפַאב ךיֹוא טָאה סָאנָאוװישִק ןּוא ןרעקקירּוצ לָאז ךִיא זַא
 ןוומ ,לײה ןסיֹורג ַא טימ סעֿכַאיל יד ןנּוא ףיֹוא ןרישרַאמ טציא
 | .תוחֹוּכ ערעזנוא ןעלמַאז ְךיֹוא רַימ

 ?ןעמּוקקִירּוצ ּוטסעװ ןעוו ןּוא --
 . סָאװ ,טֿכַאלש עסיֹורג ַא ןייז טעוו'ס .טשִינ סייוו'כ --

 ,ןָעמּוקמּוא ןעלעװ רָיֹמ רעדָא .ןעוועג טשִינ ךָאנ זיא עכלעז ַא
 ױִצ זנּוא ןלעװ ייז ביֹוא ,ןעמּוקמּוא ןעלעװ סעכַאיל יד רעדָא

 ןּכַאלקּוצ ייז ןלעװ רֶיֹמ ּביֹוא ,רעהַא ןֿפױלטנַא ךִיא לעװ ,ןּפַאלק
 ר.א טימ ןוא עלעּבײט ןיימ ךָאנ ןעמּוקקירּוצ ךיא לעװ --

 | | ,װעיק ןייק ןרָאֿפקעװַא
 ?ןעמּוקמּוא טסעװ ּוד זַא ןּוא -- |

 . סי לָאז ךיא זַא ,ן;רעכַאמ-ףּושָיּכ ַא ּונסְיּב ףיורעד--
 ?ןעמיקזּוצ טסעװ ּוד זַא ןּוא --
 ןריֹוּבעג עמַאמ יד טָאה לָאמנייא --!
 םעד ?ידיימ ןטִימ ןּוט טלמָאמעד ךִיא לָאז סָאװ רעֹּבָא -- |

 ?סָאװ ,ןעײרדּפָארַא רַיא ּפָאק
 נא ןּוא ,טנַאה ַא טַימ רַיא ּוצ ןרָירּוצ ךַיז רָאנ וװּורּפ --

 | ,גנָארד םּוצ ןּפעלש ןסייה ךיד ןסקָא טַימ לעװ
 / .טכַארטרַאפ קיטעמוא ךיז טָאה קַאזָאק רעד
 לָאז יז זַא ,ןזָאז ריא ּוטכיאז ,ןעמּוקמּוא לעװ ךִיא ּביֹוא

 : .,ןייז לחֹומ רֶימ
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 =טנע יז ּביֹוא ,סָאד זיא עקכַאיל ערַאּבקנַאדמּוא ַא ,יעה --

 טמּוק סע ןעװ .עּביל ַאוַא ףיֹוא עּביל טִימ ּפָא טש;נ רֶיד טרעפ

 טרַאּפשעגגײא יֹזַא ןעװעג טשינ ךיא טלָאװ ,רימ ףיֹוא ןָא יֹוזַא

 ן'ה !וה --
 ריוװצ טסיֹופ רעד טימ יז טָאה רעטרעװ עקיזָאד יד ייּב

 ךִיז ןּוא ןײרַא טייז יד ןיא קַאזָאק םעד ןּוטעג סיֹוטש ַא לָאמ
 ,ןיצ עלַא םיא קידנזייװ ,טלעכיימשּוצ

 =עגנָא ךיז קַאזָאק רעד טָאה -- !לוייט םּוצ ּוד ײג --
 | ,ןֿפור

 ,רַימ רַאפ טשַינ טסָיב ּוד זַא ,סייו'כ ,ּונ ,ט --

 ,דָאר ןּופ רעסַאװ ןְקִימיֹוש ןֿפיֹוא טקּוקרַאֿפ ךיז טָאה ןיִהָאּב

 ןגָאזרָאװ ךַיז ןעלעװ ןיילַא טלָאװ רע יװ ךיילג
 ,םּורַא עליו א ןיא טגָאועג רע טָאה -- ?אניּפרָאה --

 !סָאװ --
 ךָאנ ן:קנעּב יז טעװ ,ןערָאֿפקעװַא לעװ ףיא זַא --

 | יה ?רימ

 -עג טַיֿמ רַיא טימ ןייגַאּב טשִינ ךִיז טסלִיװ ּוד ּביֹוא --
 |עװַא טסלָאז ּוד זַא ,רעסעּב רשֿפא זִיא ,קַאזָאק ַא !װ טלאוו

 ,ןרָאֿפ
 +טשִינ הזעה ןייק ּבָאה'5 ,טשִינ ןָאק'כ ,טשִינ לִיו'כ --

 ו ,ןּברָאטשעג טלָאװ יז זַא ,סייוו'כ

 .ןרָאֿפ טסלָאז ּוד זַא ,רעסעּב רשפא זיא ,ֹזַא ּביֹוא --

 זַא רעּבָא ןענעק טשינ ּוליפַא ךיד יז לי ,ךִיד טעז יז ןמז:לּכ

 -- ייװצ ,שדֹוח ַא ןסימערעשט טימ ןּוא רימ טימ ןצִיז טעװ יז

 ,ןייז ןח:אשֹונ דלַאּב ריא ייּב ּוטסעװ
 טלָאװ'כ סָאװ ,ךיא סייוו ,טנוזעג ןעוועג טלָאװ יז ןעוו --

 ןסייהעג ןּוא ווּוקשַאר ןוֿפ ּפָאּפ ַא טכַארּבעגּפָארַא טלָאװ'כ .ןּוטעג
 טעװ יז ןַא לײװ ,ארֹומ ךיא ּבָאה טצִיא רעּבָא ,ןשּודיק ןּבעג
 ךילַא טסָאה ,ןֿכיֹוהסיֹוא המשנ יד יז טעװ -- ןקערשרעּביא ךיז

 | .ןעזעג

 .ןישּודיק טימ ּפָאּפ ַא רַיד גיֹוט סָאװ ּוצ ,ּורּוצ זָאל --
 ןּבָאה טשינ ָאד ליו ךיא !ןײנ--קַאזָאק רעתמא ןייק טשינ טסיב -
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 ןטיטש ווּוקשַאר ןיא .זדנָאיסק ןייק טשינ ןּוא ּפָאּפ ןייק טשינ
 :ּפָארַא זנוא ָאד ךָאנ יז טסנָאק ּוד ,סרעטָאט רעקצּורּכָאד יד
 ,ןעגנערּבּפָארַא יז טסעװ ּוד זַא ןּוא ,קרַאק ןֿפוא ןעגנערּב
 סָאװ .ןעזנָא טשינ רעמ ןייֹוא יד רַאֿפ ןיטשריֿפ יד ןיֹוש ּוטסעװ
 ,קירוצ םוק ןּוא קעװַא רָיד יָאֿפ ?ןיא ןעד רַיד טלַאֿפ

 ּוד סָאװ ,גָאז ןּוא ןיײרַא רעסַאװ ןיא קוק וד ןּוא -- |
 ּוד ןעװ ,טשינרָאג ןקײלרַאֿפ ןּוא תמא םעד גָאז .ןעז טסעװ
 .ןטיֹוט ַא ןעזרעד ּוליֿפַא ךימ טסלָאז

 .םיֹוא ןּוא עטירָאק.לימ רעד ּוצ ןעגנַאגעגּוצ זיא אניּפרָאה
 םָארטש םעד ןטלַאהרַאפ טָאה סָאװ ,טערּב עטייווצ סָאד ןּביוהעג
 ַא טימ עילַאװכ עקיטסַאה ַא זיא לָאמַא טָימ ;רעסַאװ:לַאװק ןיֿפ
 דָאר סָאד ןעטירָאק רעד ךרּוד ןפָאלעגנָצ טעפמיא ןטלּפָאטרַאֿפ
 .ַאב ףֹוס םּוצ ןיא סע ויִּב ,ןעיירד רעלענש ךִיז ןעמּונעג טָאה
 רעטּפַאלקיצ ךעלציּפ ףיֹוא רעד ;ּבוטש:רעסַאװ ןוֿפ ןרָאװעג טקעד
 ,רעסַאװ קידיז יװ דָאר ןרעטנּוא טליונקעג ךַיז טָאה םייש

 ןיא ןגיֹוא עצרַאװש עריא ןּבָארגעגנײא סָאה הפשכמ יד
 יד ייַּב פעצ יד רַאֿפ ךיז קִידנּפַאכנָא ,ןּוא שינעדיז ןקִיזָאד םעד
 | :ןֿפּור ןעמּונעג יז טָאה ,ןרעיֹוא

 ךיא ,דָאר םענעּבמעד ןיא !ךז זייוואּב !ּוקּוה !ּוקּוה --
 זײװַאב ,רעטּוג ַא יצ ,רעזײּב ַא ,לּפעג ןלעה ָךיא ,םיֹוׂש ןסייוו
 !ךַיז

 ןיז .רֶיֹא ןבעג טצעזעג ךיז ןּוא ןעגנַאגעגּוצ זיא ןּוהָאּב
 ,טייקירעגײנ עקידנענערּב ןּוא ארֹומ טקִירדעג גסיֹוא טָקה םינּפ

 ..ןגירשעגסיֹוא הֿפשכמ יד טָאה--!עז'כ --
 ?ּוטסעז סָאװ --

 =ָאד ןּפעלש ןסקָא ייװצ ,רעדּורּב ןיימ ןּוֿפ טיֹוט םעד --

 .ףיֹורַא גנַארד ַא ףיֹוא ןצעינ

 טעשטרָאװעג טָאה -- !רעדּורּב ןיד טימ לװ"ט םּוצ --
 .ןיגרעד טלָאװעג שרעדנַא סעּפע טָאה רעכלעוו ,ןּוהָאּב ,

 ,דָאר ןוֿפ שיורעג סָאד זיֹולֹּב טרעהעג ןעמ טָאה עליו ַא = |

 .טײקַיטסַאה רעכעלנײװ}גמּוא ַא טימ טיײרדעג ךיז טָאה סָאװ
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 ןקיּפ ןּבָאה יד ,יֹולֹּב זיא ױעדּורּב ןיימ ייּב ּפָאק רעד --
 ,טגָאזעג הֿפשכמ יד טָאה--!םיא

 ?ּוטסעז ְּךָאנ סָאװ --
 םענעּבמעד ןיא !וקוח !יקוה !יֹולּב יװ ,ָא -- .טשינרָאג --|

 .עז'כ--!ךיז זי װַּנּג ,לּפענ ןלעה ןיא ,םיֹוש ןסייװ ןיא ,דָאד

 | ?סָאװ --
 .ןקַאזָאק יִד רַאֿפ ןֿפיֹולטנַא סעכַאיל יד !טכַאלש א --

 ?גָאי ךיא ןּוא --
 =יר םענילק ַא טימ ךיז טסלגנַאר ּוד ,ךיד ךיֹוא עז'כ --

 רעט;ר םעניילק םעד רַאֿפ ךַיז טסלָאז ּוד !רּוה !רּוה רּוה .רעט

 ,ןטיה
 ?ןיטשריֿפ יד ןּוא --
 ,ןצימע רייד ןּבענ ןּוא ,רעדיװ ךיד עזיֿכ .ָאטשינ זיא יז --

 ,טנײרֿפ רעשלַאֿפ ןייד ,ןייז שלַאֿפ ריד טעװ סָאװ

 ,םיֹוש םעד לָאמַא ןגיֹוא יד טימ .ס)רֿפעג טָאה ןּוהָאּב

 טעּברַאעג רע טָאה טייצ רעּבלעזרעד ןיא ןוא---ןַאניּפרָאה לָאמַא

 , .ףושיּכ ןּופ ןיז םעד ןייגרעד קַידנליװ ,ּפָאק ןטימ-

 ?טנײרֿפ א רַאפ סָאװ --

 ?רעגנּוי ַא יצ ,רעטלַא ַא ,טשינ סייוו'כ ,טשינ עז'כ --

 :ירעטְלַא ,ַא אמּתסמ ןרעטלַא ,ַא --

 - / {ןרעטלַא ַא רשֿפא ןּוא --

 לָאמַא ןיֹוש רימ ויא רע .זיא סָאד רעװ ,סיײוװֿכ --
 דרָאב רעיֹורג רעד טימ ץישטכַאלש רעטלַא רעד ,ןעװעג שלַאֿפ
 ןיימ טשינ זיא רע רעּבָא !םָיֹא טיט ַא .גיֹוא ןסײװ ןטימ ןֹוא

 : ,טנײרֿפ-
 ןַארַאֿפ !טרַאװ ,רעדִיװ עז'כ .ריד ףיֹוא טרעיול רע --

 ןסיײװ ַא ןיא ,ץנַארק-ןיור ַא ןיא ,ןַארַאֿפ !ןיטשריפ יד ךיֹוא

 .ּבערטסַאי ַא ריא רעּביצ ,דיילק-
 | .ךיא ןיִּב סָאד -- ||

 ,ּבערטסַאי ַא !לָאקָאס ַא רעדָא .,.ּבערטסַאי ַא ,ּוד רשֿפא --
 .ךיא ןִיֹּב סָאד --
 ןיא ,דָאר םענעּבמעד ןיא ...טשינ ןיֹוש טעז'מ ,טרַאװ --

 יג
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 / ,בֹורל ,יֹוא ,בֹורל ןקַאזָאק ,בֹורל רענלעז א !!ָא ,..םיֹוׁש ןסייוו
 וד ןּוא ,ּפעטס ןיא רענרעד יד יװ ,דלַאװ ןיא רעמיֹוּב יד יװ
 ,ןענָגֿפ ירד ןעמ טגָארט רַיד רַאֿפ ,עלַא רעּביא טסיּב

 ?רַימ ייּב זיא ןיטשריֿפ יד ןּוא --
 ,רעגַאל ןיא טסיּב ּוד ָאטשינ זיא יז --
 .ךיז טָאה דָאר סָאד .לֵיטֹש ןרָאװעג עלײװ ַא זיא רעדיװ

 ,טלסיירטעג שזַא ךִיז טָאה לימ עצנַאג יד זַא ,טיירדעג ק:טסַאה
 ףלעוװ ,םיגורה ליפיוו !טולּב ליֿפיװ !טּולּב ליפיו ,יעה ---

 .ןםיגורה זיֹולּב ,ייז רעּביא הֿפגמ ַא--!יײז רעּביא ןּבָאר ,ייז רעּביא
 .רָאנ ,טש;נרָאג טעז'מ  ,םיגּורד זיֹולּב טָא !טָא !םיגּורה זיֹולְּב
 !טויּב

 לּפענ םעד ןזָאלּבעגּפָארַא לטניװ טֿכייל ַא סָאה לָאמַא טימ
 רעד רעּביא ,רעכעה ךַיז טָאה טייצ רעּבלעזרַעד ּוצ ןּוא -דָאר ןופ
 ץלָאה לטניּב ַא טימ סימערעשט רעקידלװנמ רעד ןזיװַאּב ,לימ
 ,סעציילּפ יד ףיֹוא

 .=סיֹוא דיֹומ יד ט,ה -!טערּב סָאד גײלרַאֿפ ,סימערעשט --
 - ,ןֿפּורעג

 יד ןשַאװּפָא ךיז קעװַא יז זיא רעטרעװ עקיזָאד יד ךָאנ |
 טָאה לגרעװצ סָאד ןּוא ,לרעסַאװ ןיא םינּפ סָאד ןּוא טנעה
 | ,רעסַאװ סָאד ןטלַאהרַאפ לייוורעד

 ושרע םִיֹא טָאה סע .רעטכַארטרַאֿפ ַא ןסעזעג זיא ןּוהָאּב
 ,ןעמּוקנָא סאניּפרָאה טקעװעגֿפיוַא

 .טגערֿפעג יז רע טָאה--?ןעזעג טשינרָאג רעמ טסָאה ּוד --
 רעמ ,ןז;וװעג ךִיִז טָאה  ,ןיוועג ךיז טָאה סע סָאװ סָאד --

 ןעז טשינ ךיא לעװ

 ?טנקיילעג טשינ טסָאה ּוד ןּוא -- |
 עג ּבָאה'כ זַא ,ּפָאק סרעדּורּב םייּב ריד רעװש ךִיא --

 טימ .ןצעוֿפֹורַא גנָארד ןֿפיֹוא ןעמ טעװ םָיא .תמא םעד טגָאז
 תונמחר ַא רימ זיא'ס ןּפעלש סיֿפ יד ײּב םיא ןעמ טעװ ןסקָא |

 ױט וט רעד טנכיײצעגנָא זיא ןײלַא םיא טשינ ,יעה .םיא ףיֹוא
 ליֿפ יֹוזַא לָאמנײק ךָאנ ּבָאה'כ !װז ווָעג ךיז ןּבָאה םינּורה ליֿפיװ
 ,טלעװ רעד ףיֹוא המהלמ עסיֹורג ַא ןייז טעװ'ס ;עזעג טשינ
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 ;ּפָאק ןרעּביא ּבמערטסַאי ַא טיִמ ןעזעג ּוטסָאה יז ןּוא --|
 ָאי =

 ?ץנַארק ַא ןעגָארטעג טָאה יז ןּוא --
 .דײלק סײו ַא ןּוא ץנַארק ַא --
 - ּבערטסאי רעגַָאד רעד זַא ,ּוטסיײװ ןענַאװ ןּוֿפ ןּוא --

 םעד ךַאיל ןעגנוי םעד ןגעוו טלייצרעד ריד ּבָאה ךיא ?ךיא ןַיּבי
 .רע סָאד זיא רשֿפא -- ץ;שטכַאלש

 .רַאֿפ ךַיז ןּוא ןעמערב יד טשטיינקעג טָאה דיֹומ ;ד
 | | ,טכַארט

 .קָאש ,=בּורַא עלײװ ַא ןיא טגָאז/ג יז טָאה -- ,ןייג --
 טלָאװ ,ךַאיל ַא ןעװעג טלָאװ סע ןעװ -- יֿפָאק ן'טימ קידנעלי
 2 .רעלדָא ַא ןעװעג סע

 טציא לעװ ךִיא !טָאג זיא טּביֹולעג טָאג זיא טּביֹולעג --
 ,געװ םּוצ דרעֿפ יד ןטַײרג ןלָאז יז זא ,ןקַאזָאק ;ד ּוצ ןײג
 .ןײרַא געו ןיא ךיז רַימ ןעזָאל טכַאנײב -

 ,רעכַיז ףיֹוא ,סע טסייה ,ּוטסרָאפ --
 ,ןליוֿפַאּב טָאה סָאנָאװ:שק ןּוא ןליֹופֲאּב טָאה לעימכ ==

 ,המחלמ עסיֹורג ַא ןייז טעװ סע זַא ןעזעג קִיטכִיר טסָאה ּודי
 ןופ ווָירּב ַא ןיא ,רַאּב ןיא ןזעלעג) עּבלעז סָאד ּבָאה ךִיא לייוו:
 | ,ןלעימכ

 רעּבָא ךיז טָאה רֶע ,ןועל טנעקעג טש;נ תמא טָאה ןּוהָאּב
 ָאזמ זַא ,טלָאװעג טשִינ טָּגוה רע לײװ -- ט;מרעד טמעשעג
 ,גנוי.ןּבָארג ַא רַאֿפ ןטלַאה םִיא

 ּוד -- טגָאזעג הֿפשכמ ןד טָאה --- !רָאֿפ ,יֹוזַא ּביֹוא --
 ןעזעג ּבָאה ךִיא ,ןַאמטעה ַא ןרעװ טסעװ -- ךִילקַילג טסיּב
 .רעגנַיֿפ .ענימ עז ךִיא !װ יֹװַא ,ןענָאֿפ ירד רייד רעּבְיא-

 ךִיז ךִיא לעװ ןלטש רַיֿפ יד ןּוא ןרעװ ךִיא לעװ ןַאמסעה ַא
 | .ןָא טשִינ רָימ טייטש עטרעיוּפ ַא -- לּבײװ ַא רַאֿפ ןעמענ:

 - .ןדייר שרעדנַא ןעװעג  ּוטסלָאװ עטרעּפ ַא ט'מ --
 .יךַאיל ַא ןייז טספרַאד ּוד ,ךיז וטסמעש רעּבָא רַיא רַאֿפ-

 יי .,רעגרע טשִינ ךָאד ןַיּב ְךֶיֹא --
 ,לַאטט ןנא קלװַא ןּוחָאּב זיא רעטרעװ עגלָאד ד ךָאנ
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 - ,ןסע ןכָאק ןעגנַאגעג זנא אניּפרָאה ןּוא -- ןקַאזָאק יד ּוצ
 ,ןײרַא געװ ןִיא טײרג ןעװעג דרעֿפ יד ןענעז טנװָא ןיא

 -עג זַיא רע .ןרָאֿפּוצקעװַא טלייאעג טשַינ ךִיז טָאה ןּוהָאֹּב רעּבָא

 טײלּפ רעד טָימ ,ּבוטש רעד ןַיא רעכַיּפעט קַאּפ ַא ףיֹוא ןסעז
 טָאה עכלעװ ,ןיטשרִיֿפ ןייז ףיֹוא טקּוקעג ןּוא טנַאה רעד ןִיא

 ןיא ךיז ג;דנעקִיררַאֿפ רעּבָא ,טעּב ןוֿפ ןּביֹוהעגֿפיוא ןיֹוש ךיז
 ,הלֿפּת ַא טעשטּפעשעג ליטש יז טָאה ,ּבּוטש ןוֿפ קע ןטײװצ ַא
 טלָאװ רע ָיװ ךײלג ,קַאזָאק ןֿפיוא ּולֵיֿפא ךיז קִידנקּוקמוא טשִינ
 טימ טָאה ,טרעקרַאּפ ,רע ןּוא ּבּוטש רעד ןיא ןעװעג טשינרָאג
 יד טימ טפַאכעגפיֹוא רע טָאה רָיִר ןדעי רֶיא ,טריּפשעגכָאנ ןגִיֹוא יד
 סָאװ טסּוװעג טשַינ ןײלַא טָאה ןּוא -- ץֿפֵיז ןדעי רִיא ןרעיֹוא

 ּוצ ליֹומ סָאד טנעֿפעעג רע טָצה עליו עדעי ,ןּוט ךיז טימ לָאז רע

 ןבילּבעג םִיא ןענעז רעטרעװ :ד רעּבָא .סעּומש ַא ןרַיֿפרַאֿפ
 סָאד ןֹושל סָאד ןעמּונעגּפָצ םִיא ייּב טָאה סע !זלַאה ןיא ןקעטש
 רעסִי;װעג ַא ןוֿפ קּורדסיֹוא ןטימ םִינּפ עקידנגיײװשליטש ,עסַאלּב
 -סיֹוא ןקַוָאד םעד ,ןּכיל יד ףיֹוא ןּוא ןעמערּב יד ףיֹוא תֹונדּפק

 ינליװ טשינ ןּוא .ןעזעג טשינ ריא יייּב ןּוהָאֹּב רעירֿפ טָאה קּורד
 ןּוא ,יגָאלזָאר ןיא ןטנװָא עכעלנע טנָאמרעד ךַיז רע טָאה קיד
 רע יֹוזַא יװ :ןורּכז ןייז ןיא טכַאװרעד ,עקידעּבעל יװ ,ןּבָאה יז
 ,שיט םענעּבמעד םעד םּורַא ןסעזעג ןענעז סעשטיוועצרּוק יד ןּוא
 ןּבָאה ןטשריֿפ יד ,ןרעקצעינַאּב טלײשעג טָאה ןיטשריֿפ עטלַא יד
 טקּוקעגנייא ךיז טָאה רע ןּוא -- רעכעב ןוֿפ ךעלדנייּב ןפרָאװעג

 ךִיז טקּוק רע יװ יֹוזַא טקנופ ,ַאנעלעה ענייש:רעדנּוװ יד ןיא
 ,ךעלקילג ןעװעג רע ןיא טלָאמעד רעּבָא .רֶיֹא ןיא ןייא טציא
 טימ סעיצידעּפסקע ענייז ןגעװו טלייצרעד טָאה רע ןעװ ,טלָאמעד
 .רַאװש עריא ןגעלֿפ טֿפָא ןּוא טֿכרָאהעג יז טָאה---טייל-שטיס יד
 טנֿפעעגיםיֹוק ריא ןּוא ,םינּפ ןייז ףיֹוא ןלעטשּפָא ךִיז ןגיֹוא עצ
 טרעה יז סערעטנַיא ַא רַאֿפ סָאװ טימ ,טגָאזעג תודע טָאה ליֹומ
 טלָאכעד ,ןּוטעג טשינ קּוק ןייק ּוליּפַא יז טָאה טציא ,וצ ךִיז

 ,טײלג רעד ףיֹוא טליּפשעג טָאה רע ןעװ זַא ,ןֿפערט טגעלֿפ
 שזַא ןיא םיא ןיא ןּוא ,טקּוקעג יא ןּוא טֿכרָאהעג יא יז טָאה
 ריא טצ;א ךָאד זיא רע ;םיאלּכ -יאלּכ ןּוא .ןעגנַאגּוצ ץרַאה סָאד
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 ןיא יז ,טנַאה רעטנּפָאװַאּב ַא טימ ןעמּונעג יז טָאה רע ,רַאה

 רעֶּבָא ןלעֿפַאּב ריא ןָאק רע -- ענעגנַאפעג ןייז ,תּושר ןייז ןיא

 יטריא רַאֿפ ןּוא ריא ּוצ רעטנענ טליפעג ךַיז רע טָאה טלָאמעד

 יז ןּוא ,רעדירּב ענייז ןעװעג ןענעז סעשטיוועצרּוק יד .ןכיילג

 ןייז ,עלעּביײט ןייז זיֹולּב טשינ ןעויעג זיא יז ,רעטסעוװש רעייז

 8 ךיוא רָאנ ,לדײמ עקַימערּביץרַאװש עטסּביל סָאד ,לָאקָאס

 ,עסערּומכעגנָא ,עצלָאטש ַא םיא רַאֿפ טציז טצִיא ןּוא ,הבֹורק

 ןיא טכָאק סעּכ רעד ,יע .ןירַאה עקידתונמחרּבמּוא ,עקידנגיײװש

 יָאק א ןיײז תובמ טסײה סע סטָאװ .ןיװעג ריא טלָאװ רע ,םיא

 . -- ןירַאה עקיומרַאברעדמּוא עקיזָאד יד טּביל רע רעּבָא ,קַאז

 סעדעי ןּוא ,ןּפַאצסא ריא רַאֿפ טוָאלעג ךיז רע טלָאװ טּולּב סָאד

 זיא--טסּורּב רעד רַאֿפ ןָא ּפַאכ ַא םיא טיג סעּכ רעד ןעװ לָאמ

 ,רָאה יד רַאֿפ טּפַאֿכעגנָא םיא טלָאװ טנַאה עמייהעג ַא סעּפע יװ

 ;ןײרַא רעוא ןיא ןּוטעג קַאה ַא םיא טלָאװ לֹוק ַא סעפע יװ|
 םַאלֿפ ַא יװ ,טרעקַאלּפּוצ ןוש ךיז טָאה רע ,סנקירעּביא !ייטש |

 טָאה טימרעד .דרע רעד ןיא ןגָאלשעג ּפָאק ןטימ רעטעפש ןּוא

 */ג טשינ טרָא ןייק ךיז טָאה קַאזָאק רעד ,טזָאלַעגסיוא ךִיז סע

 יוצ ריא זיא רע ןַא ,טר;ּפשעג טָאה רע לײװ ,ןעניֿפעג טנָאק

 8 ,ןּוטעג לכיימש ַא יז טלָאװ .ּבוטש רעקִיזָאד רעד ןיא טסַאל

 ײקעװַא ןּוא סיֿפ עריא וצ ןלַאֿפעג רע טלָאװ--טגָאזעג טרָאװ טּוג

 וצ ןויזּב ןּוא סעּכ ,קָאטײװ ןצנַאג ןייז ידּכ ,לווייט םּוצ ןרָאֿפעג

 צג ַא יװ רע טצִיז ָאד ןּוא .טּולּב ןשיכַאיל ןיא ןעקנ;רטרעד

 סשינ ײז טלָאװ רע ןעװ .ןיטשריֿפ רעקיזָאד רעד רַאפ רענַעגנַאפ

 עקכַאיל ַא ןעװעג טלָאװ סָאד ןעװ ,ןָא גנַאל ןוֿפ ןענעק ןעוועג

 סײקטסײרד רעמ טַאהעג רע טלָאװ ,ףיֹוה ןשיצירּפ ַא סעּפע ןוֿפ

 טָאה רע רעכלעו ּביִלּוצ ,אנעלעה ןיטשריֿפ יד זיא סָאד רעּבָא--

 */ג טָאה רע רעכלעװ רַאֿפ ,סעשטיוועצרוק יד רַאפ טגיינעג ךיז

 .טגָאמרַאֿפ טָאה דע סָאװ ,ץלַא ןּוא יגָאלזָאר ןּבעגּפָא טלָאװ

 ריא טימ ךִיז ןײגַאּב ּוצ טכער טשרע ךיז רע טמעש רעבַירעד

 .רֶיֹא ּוצ טסיירד טשינ ֹוזַא רע זיא רעּבירעד ,רעיוּפ ַא יװ

 יד ןוֿפ שיֹורעג ַא ךיז טגָארטרעד סע ,טײגרַאֿפ טייצ יד

 עכלעװ ,ןקַאזָאק יד עטַאכ רעד רַאֿפ ןיֿפ סע סָאװ ,ןסעּומש

 אב



 ,ןַאמַאטַא ןֿפיוא ןטרַאװ ןוא ןעלטָאז יד ףיֹוא יאדוַא ןיוש ןצִיז
 ןיק ןוֿפ םַאלפ רעלעה רעד .םירּוסי ןיא טצִיז ןַאמַאטַא רעד ןּוא
 / -- טײלֿפ יד ףיֹוא ןּוא קָאר ןכייר ןֿפיוא ,םינּנ ןייז ףיֹוא טלַאֿפ
 .רַאֿפ יא זיא ןַאמַאסַא רעד !ןּוט קוק ַא שסָאֿכ לָאז יז ,יז ןוא
 רע .ןגָארטּוצ:שירַאג יא ןוא טקגעּברַאֿפ יא ,ןייּב יא ,טרעטיב
 רַאֿפ אוֹומ טָאה רע ןּוא ,ןענעגעזעג סייה ףיז טלָאװעג טלָאװ
 ,יֹזַא ןעמּוקסיֹורַא טשינ טעװ סע זַא ,ךיז:ןענעגעזעג ןקיזָאד טםעד
 .קעװַא טעװ רע זַא ,ארֹומ טָאה רע ,המשנ ןייז טרעגַאּב סע יװ
 .רעטמעלקרַאֿפ ַא ,רעטכַארּבעגֿפיוא ַא ,רעטרעטיּברַאֿפ ַא ןייג

 ,אנעלעה ןיטשריֿפ יד ןעװעג טשינ טלָאװ סָאז ןעװ ,יע
 ,רעסעמ א טימ ןכָאטשעג ךיז טָאה סָאװ ,אנעלעה ןיטשריפ יד
 ,ביל יֹזַא זיא ןּוא ,ןּבעל סָאד ןעמעג ּוצ ןײלַא ךיז טָארד סָאװ
 ץלַא ,ןיא יז רעצלָאטש סָאװ ןּוָא רעקידתוירזכא סָאװ !3:ל יֹוזַא
 ,.!יז זיא .רעּביל

 ןרעטנּוא ןוטעג עשזריה ַא דרעֿפ ַא טָאה לָאמַא טימ
 | ,רעטסנעֿפ

 ,טימ טימ ןעמּונעגנָא ךִיז טָאה קַאזָאק רעד
 ןזָאל ןיֹוש ךַיז ףרַאד ךיא--טגָאזעג רע טָאה--ןיטשריֿפ --

 ,יײירַא געוו ןיִא

 ,ןגיװשעג טָאה ַאנעלעה
 ?טָאג טימ ראֿפ ןגָאז טשִינ רֶיֹמ טסעװ ּוד ןּוא --
 / ,טגָאזעג טסנרע ד טָאה - !טָאג טיִמ טרָאֿפ --
 :עג טָאה יז :ןרָאװַעג טמעלקרַאֿפ זיא ץרַאה סקַאזָאק רעד

 טלַאװעג טָאה רע רעּבָא ,טלָאװעג טָאה רע סָאװ ,סָאד טגָאז
 | .שרעדנא סעּפע

 ףיֹוא טסיּב ּוד וַא -- טגָאזעג רע טָאה -- סיױװֿכ ,ּונ --
 ,ןגָאז ריד ןּומ ךיא רעּבָא ,טנײֿפ ךימ טסָאה ּוד ןַא ,זייּב רימ

 ךיא .רימ ןּופ ןעװעג רעגרע רָיִד ּוצ טלָאװ רעטײװצ ַא זא =
 עג טשִינ שרעדנַא בָאה'כ לייװ ,טכַארּבעגרעהַא ָאד ךיד ּבָאה
 א ןיִּב ?ּוטעג ריד ךיא  ּבָאה סטכעלש ַא רַאֿפ סָאװ רעּבָא ,טנָאק

 ?הכלמ:תּב ַא טימ יװ ,ריד טימ ןעגנַאגַאּב טשינ ןעד ךיז ךִיא
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 טּוג ןייק רֶימ טסליוו ּוד זַא חצֹור ַאזַא ןעד ךיא ןִיּב .ןײלַא גָאז
 ,תּושר ןײמ ןיא ךָאד טסיּב ּוד ןּוא ?ןגָאז טשינ טרָאװ

 טימ .טגָאזעג ?ז טָאה -- תּושר סטָאג ןיא ןיּב ךיא --
 :ברעד רעּבָא - רעירּכ סָאװ טייקטסנרע רעּבלעז רעד
 קנַאד ,רָימ טימ טגנעו רֶיא ןעװ ןייא ט טלַאה רָיִא סָאװ רַאֿפ
 ,,,ךייא ךלא

 ּבָאה'כ !װ םעדכָאנ ,ןרָאֿפקעװַא ןיוש ךיא לעװ טצִיא -- :
 ,ןייז בשיימ ךיז ּוטסעװ רשפא .רַיד ןופ טרעהעג סָאד שטָאֿכ-
 !ןעקנעּב ּוטסעװ רשֿפא

 ,ןגיװשעג טָאה אנעלעה
 :עג ןּוהָאֹּב טָאה -- ןדילא ָאד זָאל ּוצ ךיז דָאש ַא --

 =עג טלָאװ רעטכייל ,זּומ'כ רעּבָא ,ןרָאפּוצקעװַא דָאש ַא -- טגָאז
 ןּבעגעג רימ טסלָאװ יד ןעוו ,ןּוטעג לכיימש ַא טסלָאװ ּוד ןעוו ,ןעוו
 ןענַיװעג ּוצ ידּכ ,ןוט ךיא לָאז סָאװ .ץרַאה ןצנַאג ןוֿפ הכרּב ַא-
 .?טייקטגעגעגּוצ ןייד

 ץלַא ריד טעװ טָאג . ןּוא ,טייהיירפ יד קִירּוצ רָימ 3:ג --
 .ןשטנעּב ךִיד לע ןּוא ןייז לחֹומ רָיֹד לעװ ך:א ןוא ,ןייז לחֹומי

 .ָאק רעד טָאה -- ןשטנעּב ךָאנ ךימ וטסעװ רשֿפא ּונ --
 טסִיּב ּוד סָאװ ,ןּבָאה הטרח ךָאנ ּוטסעװ רשֿפא -- טגָאזעג קַאז
 : ןעװעג גנערטש יֹוזַא רֶימ וצ

 :עג ןוֿפ טנעמָאמ םעד ןֿפױוקסיֹוא ךיז טלָאװעג טָאה ןּהָאּב
 :רָאג טָאה רע עכלעוו ,החטבה לְקִיטִש ַא ' רַאֿפ שטָאכ ךיז-ןענעגעז
 יז סָאד טָאה רע ןּוא -- ןײיז ּוצ םייקמ טַאהעג העדּב טשִינ
 .עג ץילּב ַא טָאה גנּונֿפָאה ןּופ קנופ ַא ליײװ ,טרִיֿפעגסיוא עק;נ
 ןעדנּוװשרַאפ זיא טייקגנערטש :!ד ןּוא ןגיוא סָאנעלע ה ןיא ןוט
 רעד יײּב רעגנַיֿפ ;ד ןטכָאלֿפעגֿפױנּוצ טָאה ;ז .םִינּפ רֶיֹא ןוֿפ
 ,קִילּב ןרָאלק ַא םִיא ףיֹוא טלעטשעגנָא ןּוא טסּורּב

 ,,.טסלָאװ ּוד ןעװ --
 --טגָאזעג ליטש קַאזָאק רעד טָאה - טשינ סייוו'כ ,ּונ --

 רעּבלעז רעד ּוצ םִיא ןּבָאה תונמחר ַא יא ןּוא השיּב ַא יא לייוו
 ךיא ,טשינ ךִיא ןָאק טצִיא -- לגרָאג ןרַאֿפ טּפַאכעגנָא ט"יצ
 :ײז !רעדלַעֿפ עדלַיװ יד ףייא ןגיל סרעטָאט :ד -- טשינ ןָאקי
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 ןעמיק וּוקשַאר ןּופ -- םּורַא םּוטעמּוא ךִיז ןּפעלש תֹונחמ ערע

 ,הנּכסַא זיא'ס לײװ  ,טשִינ ןָאק ךיא -- סרעטָאט רע;צּורּבָאד

 .דניק ַא ָיװ ריד ייּב ןַיּב ךיא ..,ןעמּוקקִירּוצ לעוװ'כ זַא רעּבָא

 סייו'כ .,.טשִינ סייװכ .טסלִיװ ּוד סָאװ ןכַאמ רֶימ טימ טסעװ ּוד -
 | ,,!טשִינ

 יד ךַיד לָאז ,טסייג ןייז טָימ ןכיֹוהַאֹּב טָאג ךִיד לָאז --

 * טָאג טימ רַאֿפ ...טסײג רֶיא טִימ ןכיֹוהַאֹּב עטסנייר עגילײה
 ַא טָאה ןּוהָאֹּב .טנַאה יד טקערטשעגסיוא םִיא טָאה יז ןּוא

 -- ןּפַיל ענייז טַימ רָיא ןִיא ןגיוועגנייא ךִיז ןּוא ןּוטעג גנּורּפש

 . =עגנָא ךז טָאה ,ּפָאק טעד ןּביֹוהעגֿפיֹוא רע טָאה לָאמַא טִימ
 ןּוא ,טנַאה יד טזָאלעגּפָא ןּוא -- קילּב ןטסנרע רַיֹא ףיֹוא ןסיֹוטש
 טגיינעג ךיז רע טָאה ,רָיט רֶעד ּוצ ןעגנַאגעגקִירּוצ זיא רע ןעװ

 ךָאנ ,טגײנרַאֿפ ךִיז טָאה ,רעגייטש ןשִיקַאזָאק ןפיֹוא לטרַאג ןזִיּב

 ןרָאװעג םלענ רע זיא ףֹוס םּוצ ןּוא ,רָיט רעד ןִיא ק;דנעײטש
 | | ,גנַאהרָאֿפ רעד רעטנִיה

 ַא ,תֹולֹוק ןגָארטרעד רעטסנעֿפ יד ךרּוד ךיז ןּבָאה דלַאּב

 סָאװ ,דיל ַא ןּוֿפ רעטרעװ יד רעטעּפע ןּוא ןיזילּכ ןּופ גנַאלקעג

 :ןעמוטש רעקַילדנעצ ןּוֿפ ןרָאװעג טּפַאכעגרעטנּוא זִיא

 - צסיֹורג ַא החמשַַא ןייז טעוװ'ס

 | ,יקַאזָאק ןשִיװצ

 ,םירבח ןשִיװצ

 ,ןרָאי עגנַאל ףיֹוא

 ...תֹורֹוד עגיּביײא ףיֹוא

 פֶשז ןוא טרעטײװרעד ךִיז ןּבָאה טַירש יד ןּוא תֹולוק יד

 . .ןרָאװעג ןגוושטנא ןזייווכעלסִיּב ןענ



 ,=-?טַיּפַאק 4

 סנ ןסיֹורג ַא ןּוטעג רַיא טימ לָאמנייא ןיֹוש טָאה טָאג --

 -ךָאּפ ןּוא ןיקסװװָאידָאלָאװ ּוצ טגָאזעג אּבָאלגַאז רעה טָאה --
 ,סג ןסיֹורג ַא -- ריטרַאװק סיקסּוטעשקס ןיא קִידנצִיז ,ןאטנעיפיּב
 ;ד ןּוֿפ ןסײרּוצסױורַא יז טּבולרעד .רָיִמ טָאה רע סָאװ ,ךיא גָאז
 געװ ןצנַאג ןרעּכִיא ןצישַאּב ּוצ ;ז ןּוא טנעה עשיטנַיה עג;זָאד
 רעבָיא ןּוא רַיֹא רעּביא ךָאנ ךיז טעװ רע זַא ,ןֿפָאה רַימָאל --
 סָאד ,ןּבַילּבעג ןּבעל ןייז רָאנ לָאז יז ָיּבַא .ןעמרַאּברעד זנּוא
 =ַאֹּב .טּפַאכרַאּפ רעדיװ יז טָאה רע ןזַא ,סעּפע רַימ טגָאז ץרַאה

 רעד זנּוא ןּבָאה ענעגנַאפעג יד !װ :ןרעה סקידענג ,רָאנ טכַארט
 רעד ןסָאנָאװ;שק ייּב ןרָאװעג ןענָאילוּפ ךָאנ ךָאד רע נא ,טלייצ
 -- {ןריֿפנָא םִיא טַימ לָאז לװיט רעד זַא -- רעריפ רעטייווצ
 ,רַאּב ןעמענרַאּפ םייּב ןייז טזּומעג .רע טָאה יֹוזַא ּביֹוא

 עסַאמ רעד ןיא ןענַיֿפעג טשינ יז טנָאקעג טָאה רע --|
 טנזיֹוט .ג;צנַאװצ זַיּב ךָאד ןענַעז טרָאד ;עכילקילגמוא יד ןוֿפ

 .ךיז :;קוָאדָאילָאװ רעה טָאה -- ןרָאװעג טעליוקעגסיֹוא תֹוׁשֿפנ
 | ,ןֿפורעגנָא

 =עג טלָאװ ףיא ןּוא .טשִינ םִיא רַיֹא טנעק ,יֹוזַא ּביוא--
 סע .רַאּב ןיא זיא יז סָאד ,טסואװעג טָגה רע זַא ,ןריואווש
 ּוֿפ ןעװעג ליֹצמ יז טָאה רע זַא רָאנ ,ןייז טשִינ שרעדנַא ןָאק
 | ,טריפעגקעװַא ץַיגרע ןּוא הטיחש רעד

 רַאֿפ טשננ המחנ עסיֹורג ןייק טימרעד זנּוא טָאה רֶיֹא --
 טלָאװ ,יקסּוטעשקס רעה ןעװעג טלָאװ ךִיא ןעװ לײװ ,טֿפַאש

 לָאז יז רעדיא ,ןעמּוקמּוא לָאז יז זַא ,טלָאװעג רעסעּב ךִַיא
 | ,טנעה עגיצּומש ענייז ןִיא ןּביילּב

 .מּוא זָיֹא יז ּביֹוא לייו ,המחנ ןייק טשננ זִיא סָאד ןּוא --
 | ..יטעדנעשעג יז זִיֹא ,ןעמּוקעג
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 ,ןֿפורעגסיוא ;קסווָאידילָאװ טָאה -- !ךעלקערש --
 ,טרזחעגרעּביא סּוניגנָאל רעה טָאה -- !ףעלקערש ,ךָא --
 ךרָאּב יד ןּוא סעסנָאװ יד ןּפיצ ןעמּונעג טָאה אּבָאלגַאז

 ;ןֿפּורעגסיוא רע טָאה ףֹוס םוצ ןּוא

 ינַאג עגיזָאד סָאד ,ןסערֿפֿפיוא יז לָאז ךרַאּפ רעד זַא --
 יעּב יד יײז ןּופ ןלָאז רעניד-ןצעג יד זַא -- !לטנוזעג םיבלּכ עצ

 ײז רעּבָא ,תֹומוא עלַא ןפַאשַאּב טָאה טָאג !ןעיצסיֹורַא סעכעג |
 עלַא זַא ,טײל:םודס עקיזָאד יד ,יײז ,ןֿפַאשַאּב לויט רעד טָאה
 !תֹורקע ןרעװ ןלָאז תֹובקְנ עשיריזח ערעייז

 -- לדימ עסַיז עקיזָאד סָאד טנעקעג טשינ ּבָאה ךיא --
 טלָאװ ךיא רעּבָא -- טגָאזעג קיטעמּוא :קסוָאידָאלָאװ רעה טָאה;

 :עג ןּבָאה ןײלַא ףימ לָאז קילגמּוא סָאד זַא ,ןלָעװו רעסעב |
 0 ,ןֿפָארט

 רעּבָא ,ןעזעג ןּבעל ןײמ ןיא יז ךִיא ּבָאה לָאמנײא --
 טָאה -- !סאמנ ןבעל סָאד רעצ ןוֿפ טרעוו ,יז ןָאמרעד ךיא ןעוו
 | ,טגָאזעג סּוניגנָאל רעה

 -- ןֿפּורעגנָא ךיז אּבָאלגַאז רעה טָאה-רַיא טגָאז סָאד -- |
 ,ןעמיקַאּב ביל יז ּבָאה סָאװ ךיִא ,ןגָאז ךיא לָאז סָאװ טשרע
 לָאז סָאװ -- הרצ ַאזַא ןוֿפ טעװעטַארעגסיֹורַא יז ןּוא רעטָאפ ַא יוװ
 | ?ןגָאז ךיא

 טָאה -- יקסוטעשקס רעה ןגָאז טשרע לָאז סָאװ ןּוא --
 ,טגערֿפעג . ;קסווָאידָאלָאװ

 ךיז ךָאנרעד ןּוא טגָאלקעג סרעטיר יד ןּבָאה יֹוזַא ןּוא |
 | ,ןגײװשל;טש ַא ןִיא ןעקנּוזרַאפי

 .אּבָאלגָאז רעה טּפַאֿכ;גֿפיוא ךִיז טָאה רעטשרע רעד
 רע טָאה -- ?הצע ןיק ָאטשִינ עקַאט .ךיוש ןעד זיא --

 | | ..סגערפעג
  ףיֹוא רעּבָא טגיל ,הצע ןיק ָאטשִ;נ זיא סע ּביֹוא --

 .טנעעג יקסוװָאידָאלָאװ טָאה -- המקנ ןעמענ ּוצ בֹוח ַא זנוא
 | ,טרעֿפ-

 טָאה -- !טכַאלש לַארענעג ַא ןייז רעֿכִיג סָאװ לָאז יאולה --
 ייז זַא , סרעטָאט יד ןגעוו טגָאו'מ -- .,טצֿפִיזעג סּוניגנָאל רעה!
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 יףיֹוא רעגַאל רעײז טגײלרַאפ ןיא ךייט םעד רעּבִירַא ןיֹוש ןענעז
 | .רעדלעֿפ יד

 :ןפּורעגנָא ךיז אּבָאלגַאז רעה טָאה ףיֹורעד
 .,עכילקילגמּוא יד ,יז ןלָאז רַימ וַא ,ןייז טשננ ןָאק סע ---

 ןעװעטַאר ּוצ יז ןעמענרעטנּוא טשינרָאג ןּוא ןזָאלרעּביא יֹוזַא

 יעגמּורא רענייּב עטלַא עניײמ טימ ןיֹוש ךיז ךִיא ּבָאה גּונעג
 .ףימ רַאֿפ ןעװעג טייצ ןיוש טלָאװ'ס ,טלעװ רעד רעּביא טּפעלש

 . ,ךיז ןעמערַאװ ןיא ןגיל ּוצ יירעקעּב ַא ןיא ץיגרע החונמּב ךיז
 .ןייג ךָאנ ךיא לע לדיימ ןכילקילגמּוא ןקיזָאד םעד רַאֿפ רעּבָא
 .נָא רעדיװ ןֿפרַאד ּוליֿפא לָאז ךיא ןעװ ,לּוּבמַאטס ןייק ּולְיֿפא
 .,עריל ַא ןײרַא טנעה ַיד ןיא ןעמענ ןּוא לטיק ןשרעיֹופ ַא ןּוט

 ,ןּוטיקּוק ַא טשִינ לקע ןָא ןָאק ךיא עכלעו ףיֹוא

 סָעּפע טכַארט ,תֹואצמה ןיא ךייר יֹױזַא ךָאד טייז ריא --

 | .טגָאזעג אטנעיּפיּבדָאּפ רעה טָאה -- סיֹוא
 .פָאק ןיא ןעמּוקעג ןיוש רימ ןענעז תֹואצמה ךס א --

 טֿפלעה ַא ףיֹוא ןלַאֿפעג רָאנ טְלָאװ קינימָאד טשרַיֿפ ןעװ .ןײרַא
 ןעגנָאהעג ןיֹוש רעטעשַאּפעגסיֹוא ַא ;קצינלעימכ טלָאװ ס'נייז ןּופ

 ןיֹוש םעד ןגעוו ּבָאה'5 ,הילּת רעד ףיֹוא סָיפ עטשרעטניה ;ד רַאֿפ

 ךיז ןעמ ןָאק םיא טַימ רעּבָא ,ןיקסוטעשקס טימ ךיֹוא טערעג
 .נייא םִיא ףיֹוא ךִיז טָאה קָאטײװ רעד .ןדײרֿפױנּוצ טשִינ טצְנא
 ריא .קנערק ַא ַיװ רעגרע םיא טגָאנ ןּוא ץרַאה ןיא ץקַאּבעג
 .זא ,טֿפערט טפָא ּפָארַא טשַינ ןעניז ןּוֿפ לָאז רע זַא ,םִיא טיה
 רע זיֹּב ,ןייװ ַיװ יֹזַא תֹומ רעד טרעװ םִירּוסי עסיֹורג ןוֿפ

 | ,רעיֹוז ףֹוס םּוצ טרעוו

 / .טגָאועג סּוניגנָאל רעה טָאה - !טֿפערט'ס ,טֿפערט'ס -
 ןּוטעג ריר ַא ךיז קידלודעגמּוא טָאה יקסװָאידָאלָאװ רעה

 : .טגערֿפעג ןּוא טרָא ןֿפיֹוא

 ?ןלַאֿפעגניא ךייא זיא ךעלטנגייא סָאװ --
 ןזּומ לכיםדוק :סָאװ טָא ?ןלַאֿפעגניײא וַיֹא רַימ סָאװ --

 5! ןלָאז - לדיימ עטסּבִיל עכילקילגנוא סָאד יצ ןייגרעד רַימ
 ןּוא ,ךָאנ טּבעל -- זייּב-סָאדלַא ןוֿפ ןייז לצמ רמוש םיכאלמ יד
 .ןלעװ רָימ רעדָא :םינֿפֹוא יײלרעייװצ ףיֹוא סָאד ןעמ ןָאק ןייגרעד
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  צערעֿכִיו ןּוא עיירטעג ץקַאזָאק סלשרַיֿפ םעד .ןשיװצ ןעניפעג
 ןֿפולטנַא ּוצ טשרמֹולכ ןעמענרעטנּוא ךיז ןלעװ סָאװ ,ןשטנעמ
 ןּוא ןשטנעמ סנּוהָאּב ןשיװצ ןשִימּוצסיֹוא ךיז ,ןקַאזָאק יד ּוצ
 / ...ןייגרעד סִיּפע ייז ןוֿפ

 יקסוָאידָאלָאװ טָאה -- !רענעטּור רענוגַארד ּבָאה ךיא --
 1 ןעניֿפעג ןשטנעמ עכלעזַא לעװ ךִיא -- טקַאהעגרעּביא

 יִּד ןּוֿפ ןצימע ןּפַאכ רעדָא ..רעה ןיימ ,ּוצ טרַאװ --
 .יִצ ,ןגערֿפסיֹוא םיא ןּוא ,רַאּב ןעמּונרַאפ ןּבָאה סָאװ ,סעיַאטלּוה

 ַא ףיֹוא יװ ןענּוהָאּב ףיֹוא ייז ןקּוק עלַא .סעּפע טשינ סײװ רע
 יז ;הרּובג עשינָאלװײט ןיז יז טלעֿפעג סע לײװ ,ןגיֹוּב?ןגער
 ןלָאװשעג ייז ןלָאז ןעלגרָאג יד זַא -- םיא ןגעװ רעדיל ןעגנַיז
 ץעװ תוישעמ:עּבָאּב טליײצרעד ןטייווצ םעד רענייא ןּוא -- !ןרעװ
 טשינ טָאה רע סָאװ ,םעד ןגעװ ןּוא ,ןּוטעג טָאה רע סָאװ ,םעד
 זיא ,טּפַאכרַאפ לדײמ ךעלקילגמּוא רעזנּוא טָאה רע ּביֹוא ,ןּוטעג
 ןליֹוהרַאֿפ ןּבא;ּבעג טשינ ייז רַאֿפ סָאד

 ןּוא ןשטנעמ ןקיש יא ?ןּוט ןֿכַאז עדייּב ךָאד ןעמ ןָאק --
 .דָאּפ רעה טקרעמַאּב טָאה -םענעגנַאֿפעג ַא ןגעוו ןעֶימַאּב ךַיִז יא
 ,אטנעיּפ ּב

 יז זַא ,ןסיוװרעד ךיז ןלעװ ר מ ּביֹוא .טכער טָאה רִיא --
 ריא ביֹוא ,טלָאמעד רֶיא טעװ -- רקיע רעד זיא סָאד ןּוא--טּבעל
 ןיימ רעטנוא ןּבעגּפָא ךיז . ,ןיקסּוטעשקס ןפלעה ּוצ תמאּב טניימ

 רימ .עלַא ךייא רַאֿפ ןויסנ:לעּב רעמ ןִיֹּב ךיא לייו ,עדנַאמָאק
 ,ןייגרעד ּוצ ןעֶימַאּב ךִיז ןּוא םירעיֹוּפ רַאֿפ ןלעטשרַאֿפ ךִיז ןלעװ
 ,ןסיװ סָאד ןיֹוׁש ןלֶעװ רַימ זַא ןּוא -- ןטלַאהַאּב יז טָאה רע ּוװ
 ןוֿפ רעמ ,ןגירקּוצסורַא יז ּפָאק ןיימ ָאד ףיורעד ןיֹוש זיא
 ןּוהָאּב לייװ ,טנרָאװעג ןייז יקסּוטעשקס ןּוא ךיא ןזּומ ןעמעלַא
 ןיוש ןלעװ ,ּונ -- ןענעקרעד זנּוא טעװ רע זַא ןּוא ,זנּוא ןעק

 רעיא ,ןענעקרעד טשינ רעטעּפש זנּוא סעמַאמ עכעלּבײל ערעזנוא
 ןעזעג טשינ רע טָאה ןדייּב ךייא

 טגָאזעג אטנעיפיּבדָאּפ רעה טָאה--ןעזעג רע טָאה ךימ --
 ,קיטכיװ טשינ זיא סָאד רעּבָא--
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 --ןטנעה ערעזנּוא ןיא ןּבעגרעּבִיא םִיא טָאג טעװ רשֿפא --
 | .ןֿפורעגסיֹוא יקסווָאידָאלָאװ רעה טָאה

 אּבָאלגַאז טָאה--ןעז ּוצ םיא קשח ןייק טשינ ּבָאה ךיא --
 .ןעז םִיא טימ ךִיז ןילת רעד טרָאד לָאז -- טגָאזעג רעטייװ
 טשִינ לָאז גנומענרעטנּוא עצנַאג ;ד זַא ,קִיטכיזרָאֿפ ןייז ףרַאד'מ
 ףענייא רע רָאנ זַא ,ןײז טלָאמעג טשִינ ןָאק סע .ןרעװ:עילַאק
 ,טּוג ךייא גָאז ךיא ןּוא ,שינעטלעהַאּב ריא ןגעװ ןסיװ לָאז
 רעדיא ןטייװצ ַא ןגערֿפ ּוצ רעסעּב ןַיא סע זַא ,ןרעה עניימ
 .םִיא

 .ןסָיװרעד םיחֵילש ערעזנוא עקַאט ךַיז ןלעװ רשֿפא --
 יד ןּבױלקכיוא ךַיא לעװ ,ןּבולרעד רָאנ טעװ טשרַיֿפ רעד ביֹוא

 ,וגרָאמ ןיֹוׁש וליֿפא ןקישסיֹורַא ןּוא עטסעב
 ךיז ןלעװ ייז יצ רעדָא ,ןביולרעד טעװ טשרִיֿפ רעד --

 ןלא רָימ טמּוק סע :ןרעה עניימ ,טרעה .קֿפס א זִיא ,ןסָיװרעד
 ןקִישּוצסיֹורַא טָאטשנָא זַא ,לַאֿפניא רעטייװצ ַא ןײרַא ּפָאק
 :רַאֿפ ןײלַא ךַיז רַימ ןלָאז ,ענעגנַאֿפעג ןכַאכ רעדָא ,ןשטנעמ
 ,ןײרַא געװ ןיא ןזָאל ךיז תֹויהש ןָא ןּוא םירעיֹוּפ רַאֿפ ןלעטש

 יקסװָאדָאילָאװ רעה טָאה -- {ןייז טשִינ ןָאק סָאד ,ָא --
 .ןגירשעגסיֹוא

 | !ןיז טשִינ סָאד ןָאק סָאװראֿפ --
 ןעו .טסניד:המחלמ ;ד ןענעק טשינ םִינּפא טזּומ ריא --

 עגילייה ַא סָאד ןיא ,ףמַאק םּוצ טײרג עלַא ןעייטש ןקלָאּפ יד
 רעדָא עטַאט ַא ןיפ המשנ:תאיצי ייּב טלַאה סע ּולֵיפא ןעװ .ךַאז
 .ַא ןטעּב טלָאמעד ןייג טשינ רענלעז םּוׁש ןייק טעװ ,עמַאמ ַא
 רעד סָאד זיא טכַאלש רעד רַאֹֿפ לַײװ ,ןרָאֿפוצּפָא שינעּבױלרעד
 ךָאנ .ןֿפַאשרַאפ ךיז ןעק רענלעז ַא סָאװ ,דובּכמּוא רעטסערג
 ,ןעמ ןָאק ,ןּבירטּוצ זִיא אנֹוש רעד ןעװ ,טֿכַאלשילַארעגעג רעד
 יקסּוטעשקס :רעה ןיימ ,רָאנ טֿכַארטַאּפ ןּוא .טשִינ רעַירפ רעּבָא
 ,ןעװעטַאר ןֿפיול ןּוא ןסיײרּפָא ךִיִז טלָאװעג רעטשרע עד טָאה
 .טגָאלעגס'ֹורַא טשִינ ליֹומ ןוֿפ ערַאּפ !ד ּוליֿפַא טָאה רע רעּבָא
 רע רעּבָא ,ּביֵל םיא טָאה טשריֿפ רעד ,ןיֹוש רע טָאה םשַא
 סָאד .טכילֿפ ןייז ןעק רע לײװ ;ןפּורעגנָא טשִינ ולָיֿפא ךיז טָאה
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 :ךַאז:טַאוַירּפ ַא זֵיא ץנעי ןּוא ,ךַא:ללּכ ַא ,רִיֹא טעז יא
 םּוטעמּוא זַא ,טלַאה ךיא םגה ,ּואושרעדנַא ַיװ ,טשינ סייוו'כ

 טשינ ךָאנ טָאה אדָאװעיָאװ טשרִיֿפ רעזנּוא ייּב רעּבָא ,יֹוזַא זִיא

 ַאזַא ןטעּב לָאז ,רִיצִיּפָא ַא ןּכש:לּכמ ןּוא ,רעצִימע זא ,ןעֿפָארטעג -
 ץרַאה סיקסּונעשקס ּוליפא ןעװו !טכַאלש ַא רַאֿפ שִינּבױלרעד

 *עג טשינ ךיֹוא רע טלָאװ ,רעקיטש ףיֹוא ןרָאװעג ןסירּוצ טלָאװ
 ,טשרַיּפ םּוצ גַאלשרָאֿפ ַאזַא טימ ןעגנַאג

 טָאה -- סע סײווכ ,ןדּפק ַא ןּוא רעמיֹור ַא זָיֹא רע --

 םעד יֹזַא לָאז רעצימע ןעװ ר ּב} -- טגָאזעג אּבָאלגַאז רעה
 *עג ןײלַא ךייא ןּוא םיא רשֿפא רע טלָאװ ,יגָאזרעטנּוא טשרֿפ

 | .שִינּביֹולרעד ַא ןּבעג

 ייד ,ןלַאֿפניא טשינ ּוליֿפא םיא טעװ ּךַאז ַאזַא --

 טלַיװ סָאװ .ּפָאק ןייז ףיֹוא קילּבּוּפער עצנַאג ;ד טָאה טשריֿפ

 =ביװ יד ןרעוװ טרעֿפטנערַאפ ןֿפרַאד סע ןעוו ,טצִיא ןַא ,ריא

 רע לָאז ,קלָאֿפ ןצגַאג םעד עגֹוג ןענעז סָאװ ,ןגַארֿפ עטסגיט
 ןוא ?םינינע עטַאוירּפ ןיא סע סנעמעװ טימ ןעמענרַאֿפ ךיז

 עגמּוא לָאז רֶע ,ןּביֹולג טשינרָאג ךיז טזָאל סע ּולֵיּפא ןעוװ

 טָאג יװ ,טלָאמעד ךיֹוא טעװ ,שִינּביולרעד ַא ןּבעג טייהרענעטעּב
 =ַאל ןּוֿפ ןרירסיֹורַא טשִינ ְךִיֹז ןנוא ןּוצ ףענייק ,למיה ןַיא זַיא

 "מּוא םעד ןענַיד ּוצ בייחמ לֿכ:םדֹוק ןענעז רִימ ךיֹוא לייוו ,רעג
 ,ןײלַא ךיז טשִינ ןּוא ,דנַאלרעטָאֿפ ןֿכילקִילג

 ןוֿפ טסנַיד יד ןעק ףיא ןּוא סייו'כ ,סָאד סייוו ךִיא --|

 זַא ,טגָאזעג ךייא ךיא ּבָאה עקַאט רַאפרעד ,ןָא ןטייצ עגנַאל

 ,ּפָאק ןכרּוד ןגױלֿפעגכרּוד רּונ רָימ ןיא לַאפנייא רעקיזָאד רעד

 =עגּפָא םִיא ןִיא ךיז טָאה רע זַא ,טגָאזעג טשִינ ּבָאה'ֿכ רעּבָא
 ןעייטש םִיעשר יד ןוֿפ תֹולייח יד ןמז:לּכ ,סנקִירעּבא .טלעטש

 ןייק ייס-;װיייס ,טגָאזעג תמא םעד ,רָימ ןטלָצװ ,טרַירַאּבנּוא ךָאנ
 ,טּכַאלקּוצ ןייז ןלעװ ייז זַא רעּבָא ,ןּוטֿפיֹוא טנָאקעג טע2:נ ךס
 =ײז ןייז ּוצ לֵיצמ יֹוזַא !װ ןטכַארט רָאג ןלעװ יז זַא ,ןּבירטעג

 ןעגנירדנײרַא ןענָאק טסיירד רִימ ןלעוװו טלָאמעד ,ןּבעל ןגייא רע

 לָאז .תֹועידי ןעגַירקסױרַא ײז ןוֿפ טכייל ןּוא תֹונחמ ערעיײז ןִיא

 רימ ןלעװ טשִינ ַא ,תֹולײה טשער ;ד ןעמּוקנָא רעכַיג סָאװ רָאנ
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 ןטרַאװרעד רעכִיג סָאװ ןעימאק:;קסנַאהלָאשט ןקוָאד ןוא ָאד
 ןטלָאװ ,טנַאדנעמָאק ןעועג טלָאװ טשרִיֿפ רעזנּוא ןעוו ,טיֹוט םעד
 ךיז טליא קינַימָאד טשרִיֿפ רעּבָא ,געװ ןיא ןעװעג ןיֹוש רַיֹמ
 טציא ןִיֹּב ךָאנ ןַיא רע ּביֹוא ,קרַאטש רעיײז טש;נ םִינַּנַא

 | | .ָאטשִ;נ

 ןיֹוש רע טעו ךִיז ןעמ טכ;ר ,םורֲא געט ירד ןיא --

 . .ןייז ָאד
 רעד זַא ,תמא זַיא !ןעמּוק רעכִיג סָאװ רע לָאז יאולה --

 !ןָא טנייה טמּוק רעקנעש ןיֹורק רעה
 ,תמא ,ָאי --|

 יעשקס ןּוא טנעֿפעעג רַיט יד ךִיז טָאה עגר רעד ןִיא
 ןעמּוקעגנײרַא זַיא !קסּוט

 ןוֿפ קָאטַײװ רעד יטָאה ,טניימעג ּוטסלָאװ ,סנייז םִינּפ סָאד
 .עג םִיא ןוֿפ טָאה טיק;אּור ןּוא טלעק ַאזַא ,ט;משעגסיֹוא ןייטש
 .,ןגָאלש

 ,עגנוי עקִיזָאד סָאד ןעזעגסיֹוא טצִיא טָאה ש;לרעטסיֹוא
 לכיימש ןײק ַיװ ךיײלג ,םִינּפ עטסנרע ןּוא עגניירטש יֹוזַא רעּבָא
 זיא עלַא רַאֿפ ןּוא -- טּורעג טשִינ םִיא ףיֹוא לָאמנײק טלָאװ
 ןיא ןגיל ןיֹוש טעװ םִינּפ עקִיזָאד סָאד ןעװ זַא ,ןעװעג רָאלק
 ןעמּוקרָאֿפ טשִינ םיא ןיא יונש רעסיורג ןייק ןיֹוש טֶעװ ,רבק
 ןוֿפ טפלעה יד ןיא זַיּב ןסקַאװעגנָא דרָאּב יד זַיא ןַאי רעה םעד
 יד ןשִיװצ ךיז טָאה דרָאּב רעקִיזָאד רעד ןיא ןיא ,טסּורּב רעד
 רָאד ןּוא ָאד טלעקיװעג ,ּבָאר ַא ןוֿפ ןרעדעֿפ יד ַ!וװ ץרַאװש ,רָאה
 ,ךעלמעדעֿפ ענרעּבליז

 יי םיא ןיא טנעקרָעד ןּבָאה טניירפ עיירט ןּוא םירבה יד
 ןזעועג זיא רע .ןזיװעגסיֹורַא טשינ םִיא טָאה רע םגה ,קָאטײװ
 טעמּכ טסנַיד רעשירענלעז ןייז ןיא ,קיאּור םִינּפל ןּוא קידבשוימ
 "יגײרַא ןעװעג רע זַיא ֹוּבורו:ושאֹרּב ןּוא דִימּת יװ רעגיסיײלֿפ ךָאנ
 .המהלמ רעטנָאנ רעד ןיא ןּוטעג

 זיא עֿכלעװ ,הרצ רעיא ןעגעװ טערעג ָאד ןּבָאה רָימ --
 זיא טָאג םּורָאװ -- טגָאזעג אּבָאלגַאז טָאה -- הרצ רעזנוא ךיֹוא -

 :עגטַימ רעזנּוא ,ןטסיירט טשננרָאג ךיז ןענָאק רימ וַא ,תודע א
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 ןטלָאװ רימ ןעװ טַאהעג טשינ תֹושממ ןייק רעּבָא טלָאװו 9
 רעּבירעד ןּבָאה רֵימ ,ןרערט ןסיגרַאפ ּוצ ןֿפלָאהעג זיֹולּב ךייא
 ,לדיימ עמירָא סָאד ידּכ ,טּולּב רעזנּוא ןס;גרַאֿפ ּוצ ךיֹוא ןסָאלשעּב
 ןסײרּוצסױרַא ,דרע רעד ףיֹוא םּורַא ךָאנ ךיז טיירד סע ּביֹוא-

 .טפַאשגנַאפעג רעד ןוֿפ

 ,טגָאזעג יקסוטעשקס רעה טָאה - קנַאד ַא -- |
 .ַאל סיקצינלעימכ ןִיַא וליֿפא ןײג ריז טימ ןעלעװ רֶימ --|

 קיאּורמּוא קִידנקּוק ,טגָאזעג יקסװָאידָאלָאװ רעה טָאה -- רעג

 | .טנַײרֿפ ןייז ףיֹוא

 | ,טרזחעגרעּבִיא ןַאי רעה טָאה -- קנַאד ַא --
 טָאה ריא זַא -- טגָאזעג אּבָאלגַאז טָאה -- ןסייװ רימ --

 .רעד ,עטיֹוט ַא רעדָא עקידעּבעל ַא ןֿכּוּוצפיוא יז ןּוטעג העּובש ַא
 | / .,י.טנייה ּולֵיֿפַא טיירג רָימ ןענעז רַאֿפ

 טָאה ,קנַאּב רעד ףיֹוא טצעזעגקעװַא ךיז טָאה ;קסּוטעשקס

 -- טרעֿפטנעעג טשינרָאג ןּוא דרע יד ןיא ןגיֹוא יד ןּבָארגעגנייא
 .יֹוש ,ןאּבָאלגַאז רעה םעד טּפַאכעגנָא שזַא טָאה הח:צר יד זַא
 =עג רע סטָאה -- ?ןסעגרַאֿפ וצ ריא ןא העדּב רע טָאה עשז
 ,ָאטשיג !ףליה ןייז ןִיא ןייז טָאג לָאז ,יֹוזַא ּביֹוא -- טכַארט
 רעּבָא .טלעװ רעד ףיֹוא ןֹורּכז ןייק ןּוא רשֹוי ןייק ,סיֹוא טזייוו

 ,ןייז ליצמ ךָאנ יז ןלעװ סָאװ ,עכלעזַא ןענַיֿפעג ךיז ןלעװ סע
 ,ןֿכיֹוהסיֹוא המשנ יד רעירֿפ לעװ ךיא ןדייס

 ןיא סָאװ ,טײקלַיטש ַא טשרעהעג טָאה ּבוטש רעד ןיא

 לייורעד .ןצֿפיז סניגנָאל רעה ךרּוד רּונ ןרָאװעג ןנסירעגרעּביא

 ןּוא יקסּוטעשקס ּוצ ןעגנַאגעגּוצ יקסװָאידָאלָאװ רעניילק רעד זיא

 | ,לסקַא ןיא ןּוטעג ריר ַא םיא
 ,טגערֿפעג םיא רע טָאה -- !ּוטסמּוק ןענַאװ ןּוֿפ --

 | ,טשריֿפ ןופ --
 ?סָאװ ,ּונ --

 .גנּורָיּפשסיֹוא ַא ףייא סיֹורא ךִיא יג טכַאנ ייּב --

 1 | ?טייוו --

 6 ט . רעײרֿפ ַא ןייו טעװ סע ּביֹוא ץעינילָאמרַאי זיּב שזַא --

 ..געוו
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 יז ןּוא ןאּבָאלגַאז ףיֹוא ןוטעג קּוק ַא טָאה :קסוװָאידָאלָאװ
 ,ןענַאטשרַאֿפ דלַאּב ךיז ןּבָאה |

 ןםּורּב ַא אּבָאלגַאז טָאה -- ?ּוצירַאּב ּוצ ,סע טסייה --
 - .,ןּוטעג

 ,ריד טַימ ןייג ןלעו רימ --
 רעד ַיצ ,ןגערֿפ ןּוא שינּביולרעד ַא ךָאנ ןייג טזומ י- |

 ,טײּברַא ערעדנַא ַא טמיטשַאּב טשינ ריד רַאפ טָאה טשריֿפ
 ןגעװ ךָאנ ףרַאד'כ ,ןעמַאוּוצ ןייג רימָאל ,ֹזַא ּביֹוא --

 | ,ןגערֿפ שרעדנַצ סעּכע
 .טגָאזעג ַאּבָאלגָאז טָאה -- ךייא טימ ךיֹוא ןעייג רימ -- :

 סטשריֿפ םעד .קעװַא ןענעז ןֹוא טלעטשעגֿפיוא ךיז ןּבָאה יז
 .רעגַאל ןּוֿפ קע ןטײװצ ןַיא ,טײװ גּונעג ןעוועג ןיא ריטרַאװק
 :רַאֿפ ןּופ ןריציֿפָא טִיִמ לּוֿפ ןעװעג זִיֹא ּבּוטש עטשרעדָאפ יד
 תֹולייח ןעמּיקעגנָא ןעועז םוטעמוא ןּוֿפ לײװ ,ןקלָאּפ ענעדייש
 ,טסגיד רעייז טשריֿפ םעד ןגײלרָאֿפ ןעימַאק:ןקסנַאהלָאשט ןייק
 רע זיִּב ,ןטרַאװ גנַאל גונעג טזּומעג טָאה יקסוװָאידָאלָאװ רעה
 ןרַאֿפ ןלעטש טנָאקעג ךיז אטנעיּפיּבדַאּפ רעה ןטימ ןעמַאזּוצ טָאה
 ןיילַא יז יא טּביולרעד טשריֿפ רעד טָאה רעבָּא רַאֿפרעד ,טשריֿפ
 סָאװ ,רענעטּור:רענּוגַארד רָאּפַא ןעקישּוצסיֹורַא יא ןּוא ןרָאֿפ ּוצ
 ןּוא ןקַאזָאק סנּוהָאּב ּוצ רעגַאל ןוֿפ ןֿפױלטנַא טשרמֹולּכ ןלָאז
 ,ןיטשריֿפ רעד ןגעװ ןגערֿפסיוא ךיז טרָאד

 | :טגָאזעג רע טָאה ןיקסווָאידָאלָאװ ּוצ ןּוא
 :עשקס רַאֿפ סעיצקנּוֿפ ענעדיײשרַאפ סיֹוא ןיײלַא ךּוז ךיא --

 ןגרָאּברַאֿפ םיא ןַיא ךיז טָאה קָאטײװ רעד זַא ,עז'כ לייװ ,ןיקסּוט
 רע טָאה ,דָאש רעסֹורגַא םיא רמ ז;א'ס ןּוא ,םיא "גָאנ ןּוא
 ?ריא ןגעװ טגָאזעג טשינרָאג ךייא

 ַא ךיז רע טָאה עגר רעטשרע רעד ןיא קינייו רעייז --
 :ָאק יד ןשיװצ ןזָאל ךיז טייהרעדנ;לּב טלָאװעג ןּוא ןּוטעג סיר
 טציא ןעייטש ןקלָאּפ עלַא זַא ,טנָאמרעד רעּבָא ךיז טָאה רע ,ןקַאז
 סעֿכלעװ ,דנַאלרעטָאֿפ םעד ןענַיד רימ זַא ןיא ףמַאק םּוצ טיירג
 רעה ןקידענג םייַּב זיא רֶע ןּוא ןעװעטַאר לֹּכ םֹדֹוק ףרַאד ןעמ
 ףיז טּוט םִיִא ןיא סָאװ ,סייװ טָאג ןייא .ןעוועג טשִ;נרָאג טשריֿפ
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 :2נוטכַא טַיג .סיוא רעװש ְךיֹוא םיא טבּורּפ רע ןּוא --
 ,טנײרֿפ רעיײרט ַא םיא טנעז ריא זַא ,עו'כ לייוו ,םִיא ףיֹוא

 דיא ןּוא טגײנרַאֿפ ג;רדינ ךיז טָאה !קסװָאידאלָאװ רעה
 :טשריפ םּוצ ןעמּוקעגנײרַא זיא עגר/ רעד ןיא לייוװ ,ןעגנַאגעגסיֹורַא

 .,עטסָארַאטס רעצינּבָאטס רעה ןטימ ָאדָאװעיִאו רעוװעיק רעד
 -נָא רָאּפַא טימ עטסָארַאטס רעלַאקָאס םעד  ,ףָאהנִיד רעה ןטִימ

 ' ,עטמַאעּב עשירעטילימ ערעד

 .טגערֿפעג שביא יקסּוטעשקס טָאה -- ?סָאװ ּונ --

 ֿבצ ןייג ךיא וּומ טשרע ּוצ רעּבָא ,ריד טימ רָאפ ךיא --

 ,ןקישסיֹורַא ץיגױע ןשטנעמ רָצּפ ַא ןּומ'ֿכ לייוו ,קלָאּפ ןיימ

 .ןעמַאזּוצ ןייג רימָאל --
 ךיֹוא ןענעז ייז טימ ןעמַאזּוצ ןּוא ןעגנַאגעגסֹורַא ןענעז יז

 :ַאז רעטלַא רָלֹד ןּוא אּבאלגַאז ,אטנעיּפיּבדָאּפ רעה ןעגנַאגעגטימ
 טייוו טשִיב ,קלָאּפ ןייז ּוצ ןעגנַאגעג ז א רעכלעוו ,יקסווָאֿכיליװשט

 יז ןּבָאה קלָאּפ:רענּוגַארד סיקסווָאיד .ל וװ ןוֿפ ןטלעצעג יד ןוֿפ
 .ביר רטדָא ,ןעגנַאגעג זֵיא רעכלעוװ ,שטשאל רעה םעד טגגעגַאּב
 .ֿכַאלש עּפורג ַא ןוֿפ שארּב טלעקַאװעג ךיז טָאה רעכלעוו ,רעגָיט
 .טיֹוט ןעװעג ןענעז םירבח ענייז ייס ןּוא רע ײס לייװ ,סעצישט
 ףע .טצֿפיזעגּפָא אּבאלגַאז רעה טָאה ,סָאד קידועעזרעד  .רּוּכש

 :נַאטסנָאק ייּב ךָאנ ןעמוקַאּב ביל ךיז ןּבָאה רעטכעוו:ןיֹורק ןטימ

 עג ןרּוטַאנ ערעייז ןענעז טכיױניה רעסיװעג ַא ןיא לייוװ ,ווָאניט

 ףליפַא ויא שטשאל רעה ,רעסַאװ סנעֿפָארט ייװצ יו ךעלנע ןעוו
 ףיֹוא ָארֹומ ַא ןפ רָאװעגנָא טָאה ןּוא רעטִיר רעֿכילקערש ַא ןעוו .ג

 ,ןעילּוה ּוצ טַאהעג ּביֹל רעּבָא רע טָאה ייּברעד ,רעניד.ןצעג יד

 יעיירפ יד ןיא ,ךעלדנייּב ןִיא ןליּפש ּוצ ןוא תֹודּועס ןעװַארּפ ּוצ

 "ףעמ רע טָאה תֹוחיצר ןּוא ןלַאֿפרעּביא ,תֹולפּת ,תֹומח'מ ןּופ טייצ |

 עכלעזַא ןּופ ןיירק ןיא ןעגנערּברַאֿפ ּוצ טַאהעג ּביל ץלַא ןוֿפ
 ףצ ןּוא רּועָיש ַא ןָא ןרֹוּכיש ּוצ ,אּבָאלגַאז רעה יו .,ןשטנעמ
 -=נָא-תקולחמ רעסיֹורג ַא ןעװעג זיא סָאד .תֹוישעמ עק צִיו ןרעה
 ןֿפורעגסױרַא לָאמ ליפ יֹוזַא ןײלַא רענייא טָאה רעֿכלעװ רעֿכַאמ
 ןיא זַא ,ץעזעג ןֿפיֹוא ןעװעג רבֹוע לָאמ לִיֿפ יֹוא טָאה ,תֹומּוהמ
 ?םעד טַאהעג טשינ גנַאל ןיֹוש רע טלָאװ הכולמ ר/רעדנַא רעדעי
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 סיֹורַא םִיא ןעגעק ןיֹוש זיא ןיד קסּפ ןייא שׁשִינ ,ךיז ףיֹוא ּפָאק'
 רעד ןיא ּוליֿפא סָאד ךִיז טָאה רע רעּבָא ,ןרָאװעג ןגָארטעג
 ןיִא טציא ןױש-אטישּפַא ,ןצרַאה םּוצ ןעמונעג טשינ טייצ: :םֹולש
 ןטימ .ןרָאװעג ןסעגרַאפ ץלַא יאדװַא זיא ,טייצ:המחלמ רעד
 טשִינ ןּוא עצ;ָאלסָאר ייּב ךָאנ טקינײרַאֿפ ךיז רע טָאה טשר;ֿפ
 רעּבָא ,וָאנ;טנַאטסנָאק ייּב טַאהֲעג רע טָאה ןטסנידרַאֿפ קיניײװ
 םּוצ טשינ טעמּכ ןרָאװעג רע זא שזַארַאּבז ןיא ּורּפָא םעד טייז
 סע ,טכַאמעגנָא טָאה רע סָאװ ,לעמּוט םעד ּבילּוצ ןעגָארטרעּב;ײרַא
 רעה ןייװ לַיֿפיװ ,טשינ ףרע ןייק ןּוא רּועיש ןייק רָאג טָאה
 =ץגנָא טָאה רע ליֿפו ,ןעקנורטעגסיוא םיא ייּב טָאה אּבָאלגַאז
 ,תיבה.לעּב ןּופ תחנ ןסיֹורג םּוצ טלייצרעדנָא ךיז ןּוא טרעדיולֿפ
 ,ךיז ּוצ ןטעּברַאֿפ גָאט ןדעי םיא טָאה רעכלעוו

 .רַאֿפ יא רַאב זַא ,העידי יד ןעמּוקעגנָא זיא'ס רעּבָא טייז
 ירַאֿפ טָאה רע ,תֹובצע ַא ןקלַאֿפַאּב ןאּבָאלגַאז רעה ןיא ,ןעמונ
 טשינ רעטכעװ רעה םעד רעמ ןּוא טּומ םָעד ,רָאמּוה םעד ןריֹול
 :ָאד רעד זַא ,טניימעג ּולֵיֿפא ןיֹוש טָאה שטשַאל רעה .,טכיוזַאּב
 .רעד ןוֿפ ןרָאֿפעגקעװַא ץַיגרע זיא ץישטכַאלש רעקִיטסּול רעקיז
 ,ךיז רַאֿפ ןעזרעד לָאמא טָימ םִיא רע טָאה ָאד ןּוא ,ײמרַא

 ;טגָאזעג ןּוא טנעה יד טקערטשעגסיוא םִיא ּוצ טָאה רע
 רימ ּוצ ריא טמּוק סָאװרַאֿפ .רעה ןיימ ,טסָ;רנַאּב טייז --

 | ?ריא טכַאמ סָאװ ?ןײרַא טשינ
 רעד טָאה -- יקסוטעשקס רעה ןטימ רעקראפ ךיא -- |
 .טרעֿפטנעעג קיטעמּוא ץישטכַאלש:

 ןיקסוטעשקס טַאהעג ּביל טשינ טָאה רעטכעװ רעה רעד
 קילגמיא ןייז ןגעוו רעּבָא ,טייקטסנרע ןּוא טייקטצעזעג  ןייז רַאֿפ
 לַאּב םענעי ףיֹוא ןעװעגייּב זיא רע לייוו ,טסּוװעג טּוג רע טָאה
 רַאּב זַא ,העידי יד ןעמּוקעגנָא זיא'ס ןֿכלעװ תעּב ,שזַארַאּבז ןִיא
 :עגנייא טשינ ַא ןעװעג עבטּב ןיא רע יװ רעּבָא יֹוזַא ,ןעמּונעג זיא
 ןיא רע ןיא ךָאנ ּוצרעד ןּוא ,שטנעמ רעטזָאלּוצ ןּוא רענרעטלַאה
 :שטנעמ םעד טניושעג טשינ רע טָאװ ,רוּכש ןעװעג עגר רעד
 ןוֿפ ּפָאנק ןרַאֿפ קינשטורָאּפ םעד קידנעּפַאֿכנָא ןּוא רעצ ןכעל
 :טגערֿפעג רע טָאה ,קָאר
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 ןיא -- !לדיימ םעד ךָאנ ,רעה ןיימ ,ריא טנייוו סָאד --
 ?סָאװ -- ענייש ַא ןעװעג זַיא ױ

 אב יקעּוטעשקס טָאה -- !רעה ןיימ ,ּפָא ךימ טזָאל --
 ,טגָצז

 .,טרַאװ --
 +רעטנוא טשינ ךִיז ןָאק ןוא םינינע-טסניד ןיא יג ךיא --

 | ,רעה רעקידעננ ,ןלעֿפַאּב ערעיײא ןּבעג
 =עגניא רעד טַימ טגָאזֲענ שטשַאל טָאה -- !טרַאװ --

 .,ךיא טשִינ ,טניד רַיא -- שטנעמ ןטרֹוּכישעגנָא ַא ןּוֿפ טײקטרַאּפש
 ,ןלעֿפַאּב טשינרָאג רענייק רימ ןָאק ָאד

 :עגַארפ ייד :טרזחעגרעּבִיא רעל;טש רע טָאה ךָאנרעד
 ?סָאװ ,ענייש ַא ןעוועג זִיֹא יז --
 .ןגיוצעג ןעמַאזּוצ ךִיז ןּבָאה ןעמערּב סקינשטּורָאּפ םעד
 צב זיא סע זַא ,רעה רעקי;דענג ,ןגָאז ךייא זּומ ְךִיא --

 .טרָא ןטקָאטײװעגנָא ַא ּוצ ןרָירּוצּוצ טשינ ךִיִז רעס
 +ז ּביֹוא ,ארֹומ ןייק טשִינ טָאה ?ןערירּוצּוצ טשינ ךִיִז --

 יז טּבעל ,ענייש ַא ןעװעג זִיא
 =סַאלּב-טיֹוט ַא טימ ןגיוצַאּב ךיז טָאה םִינּפ סיקסּוטעשקס

 / טגָאזעג ןוא טקיטלעװַאּב ךיז טָאה רע רעּבָא ,טייק
 ,ןסעגרַאפ טשינ לָאזכ ידפ ..רעה רעקידענג --

 | ...ךייר'כ ןעמֶעוװ
 | ןגיוא יד טצָאלגעגסיֹוא טָאה שטשַאל
 .,!ריא טעשַארטס ךימ ?רעה ןיימ ,ריא טעשַארטס סָאװ ---

 ?הנוז ןייא ּבֵילּוצ
 .ָאה -- געװ .רעייא ןיא ,רעטכעװ רעה ,ךיז:טייג ---

 ךז קידנעלסיירש ןּוטעג יירשעג ַא ;קסווָאכ;ל;װשטַאז רעטלַא רעד
 ,החָיצר ןוֿפ

 .ֿבעֹו רעד טָאה -- !טביתרשמ ,םִינֿפלד ,,םִינצּבק ,ריא ---
 !ןדרעװש יד ּוצ ,ןרעה עקידענג -- ןגִירשעג רעט

 ןּוטעג גנורּפש ַא רע סטָאה ,דרעװש ןייז קידנעיצסיורא ןּוא
 טָאה עגר רעּבלעז רעד ןִיא רעּבָא ןיקסוטעשקס ּוצ רָוא טימ |

 -כעו םעד ןּוא טנַאה סנַאי רעה ןיא ןּוטעג ץילּב ַא ןזייא סָאד
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 ,טֿפול רעד ןיא ?לגױֿפ ַא ?:װ ןיטעג ;לֿפ ַא טָאה דרעװש סרעט
 ךַיז ןטס;מרַאֿפ םעד ןוֿפ ןּוסעג לקַאװ ַא ךיז טָאה ןײלַא רע ןּוא

 =סיֹוא ךיז רע טָאה ,זיא רע יװ סיֹורג יֹוזַא ,ןּוא דרעװש רעד טָימ
 | ,דרע רעד ףיֹוא ןגיוצעג

 ויא רע רָאנ ,גָאלשעג טשינ רעמ טָאה יקסּוטעשקס רעה = |
 לייוו-עד ןּוא ,רעטלמוטּוצ ַא יװ ,תמ ַא יװ ךיילּב ןענַאטשעג

 םעד ןעננּורּפשעג ןענעז טייז ןייא ןּוֿפ .המּוהמ ַא ןענַאטשטנַא זיא
 :ָאלָאװ ךיז ןּבָאה טייז רערעדנַא רעד ןוֿפ ,רענלעז סרעטכעװ

 .קָאטש-ןיּב ַא ןוֿפ ןעניב ;ד יװ ןּוטעג טָאש ַא רענּוגַארד סַיקסװָאיד
 ןשטנעמ ךס ַא ?גָאלש !גָאלע, :ןעײרשעג טכליהעגּפָא ןּבָאה סע
 יד ,ךיז טלעדנַאה סע סָאװ ןגעװ ג;דנסיװ טשַינ ,ןפָאלעגנָא ןענעז

 עגר עדַאיל ַא טָאה המוהמ יד ,ןעגנַילק ןעמּונעג ןּבָאה ןדרעוװש
 קָילג םּוצ ,טכַאלש עתמא ַא ןִיא ןרעװ טלעדנַאװרַאֿפ טנָאקעג

 לָאמַא סָאװ ןָא ןעמּוק סע זַא ק;דנעעז ,םירבח סשטשַאל ןּבָאה
 רעד ןּופ ךַיז קידנערטכִינסיֹוא ןּוא ןשטנעמ סָיקצעיװָאינשַיװ רעמ

 םיא טימ ןעמונעג ןּוא רעטכעװ רעה םעד ןּוטעג ּפַאכ ַא ,קערש

 : | | ,ןײגקעװַא

 א טימ ןּוט ּוצ טַאהעג טלָאװ רטכעװ רעה רעד ןעװ ןּוא

 .יז םיא יז ןטלָאװ ,יימַרַא רעטרינ;לּפיצסַיד רַעקַינייװ ,רעטײװצ
 ,ךעלקיטש עניילק ףיֹוא ןדרעװש יד טַימ טקַאהּוצ ןעװעג רעֿכ

 ןּוא ךיז ּוצ ןעמּוקעג זיא ;קסװַאכיליװשטַאז רעטלַא רעד רעּבָא

 ןדרעװש יד ןענעז ?ןייטש, :ןּוטעג ייישעג ַא טָאה רע רָאנ יװ

 | | .ןדייש יד ןיא ןרָאװעג טגײלעגניײרַא קִירּוצ

 טרעדורעגֿפא רעגַאל רעצנַאג רעד ןיא םעלַא םעד יײּב

 .רעד ְךיֹוא טָאה המּוהמ רעד ןּופ גנַאלקּפָא רעד ןּוא ןרָאװעג

 ,לעשּוק רעה זַא ,טרפּב ,טשרִיֿפ ןּופ ןרעיֹוא יד ּוצ זִיֹּב טכיײרג

 ןַיא ןלַאֿפעגנײרַא זיא ,טסניד ןייז טליֿפרעד דָארג טָאה רעכלעוו

 ןטימ ןטַארַאּב ךיז טָאה טשרַיֿפ רעד רעכלעוו ןיא ,ּבּוטש ;ד
 .נעד רעה ןּוא אטסָארָאטס רעצינּבָאטס ןטימ ,אדָאװעיָאװ רעוװע;ק
 :ןגירשעגסיוא טָאה ןּוא -- ףָאה

 יד טָימ ךיז ןגָאלש רענלעז ַיד ,טשרִיֿפ רעה רעקידענג --
 !ןדרעװש
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 רעכיילב ַא ,רעטֿכ וו.ןיֹורק רעה רעד זִיא עגר רעד ןִיא

 .ניירצ ,רערעטכִינ ַא ןיֹוש רעּבָא ,החיצר ןּופ רעטשלחרעֿפ ןּוא
 | .עּגמָאב ַא יו טשריֿפ םּוצ ןגױולֿפעג:

 רע טָאה -- !טײקגיטכערעג ,טשרִ;ֿפ רעה רעקנ;דענג --
 :לעימכ ייּב ָיװ טקנוּפ ,רעגַאל ןקִיזָאד םעד ןִיא -- ןֿפּורעגסיוא

 .נָא ףיֹוא טשינ ןּוא סּוחי ףיֹוא טשינ סח טשִינ ןעמ זיא ,ן;קצינ
 רעד ּביֹוא !עטמַאַאּב-ןֹורק ןעמ טגָאלש ןדרעװש יד טימ !ןעז

 רעװ ,ןעדנעװנָא טשינ טייקיטכערעג ןייק טעװ טשריפ רעקידענג

 ןדנעװינָא ןײלַא ;ז ךיא לעװ ,טיֹוט םּוצ ןטּפשמרַאפ טשינ

 .שיט ןרעטניה ןוֿפ ןּוטעג סירַא ךַיז טָאה טשריפ רעד

 =ַאּב ,רעה רעקַידענג ,ךייא זיא רעװ ?ןעשעג ןיא סָאװ --
 ?ןלַאֿפ

 .יקסוטעשקס -- רעיציֿפָא רעייא --

 ןֿפיֹוא ןגָאלשעגּפָא ךיז טָאה טײקטֿפילּברַאֿפ עתמא ַא
 .םינּפ סטשרִיֿפ

 ?יקסּוטעשקס --

 .גײרַא זיא'ס ןּוא טנעֿפעעג ריט יד ךיז טָאה לָאמַא טימ /|
 | | ,יקסװָאכ;ליװשטַאז ןעמּוקעג

 -- תֹודע א ןעװעג ןיב ךיא ,טשר;פ רעה רעק;דענג --
 ,טגָאזעג רע טָאה

 ,ןק;טרעֿפטכער ךִַיז רעהַא ןעמּוקעג טשינ ָאד ןיּב ךיא --
 ,ןֿפּורעגנָא ךיז שטשַאל טָאה -- ףָארטש ַא ןרעדָאֿפ רָאנ

 םִיא ףיֹוא ןּוא טיירדעגסיוא םיא ּוּצ ךיז טָאה טשריֿפ רעד

 .ןגיוא ענייז טלעטשעגנָא

 ?טייד ןּוא ליטש טגָאזעג רע טָאה -- !ןסַאלעג ,ןסַאלעג --

 | ,ךעל
 ןיא ןּוא ןגיֹוא ענייז ןיא סקידארֹומ ליֿפיֹוזַא סיּפע ןעװעג

 טימ טמשעג טָאה רע םגה ,רעטכעװ רעד זַא ,םּוטש רעל;טש ןייז
 רע יװ ךײלג ,ןרָאװעג ןגיװשטנַא לָאמַאטַימ ןזַיא ,אפצוח ןייז

 ןעװעג ןענעז סָאװ ,ןרעה ;ד ןּוא ,ןריֹולרַאפ ןֹועל סָאד טלָאװ
 | .ןרָאװעג ךיילּב שזַא ןענעז ,ייּברעד
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 ּוצ !ג זעג טשרִיפ רעד טָאה -- !רעה רעקידענג ,טער --
 .ןיקסווָאכָיל;װשטַאז

 ֹוזַא ָיו ,ךַאז עצנַאג ;ד טלייצרעד טָאה :;קסווָאֿביליװשטַאז
 דֹובּכהיתֹותיחּפ ַא זיא סָאװ ,ןֿפֹוא ַא ףיֹוא טָאה רעטכעװ רעה רעד
 :כַאלש ַא רַאפ וליפא רָאנ ,ןטמַאַאּב ןֿכיוה ַא רַאֿפ זיֹולְּב טשינ
 ןּוא םירּוסי ס;קסּוטעשקס רעה ןּוֿפ ןכַאמיקווח ןעמּונעג ,ץישט
 רַאפ סָאװ ;דרעװש רעד טימ םִיא ףיֹוא ןפרָאװעג ךיז רעטעּפש
 :סיֹורַא טָאה קינטסעימַאנ רעד טיײקנטלַאהעגנייא עֿכעלניײװעגמוא ַא
 רעװעג סָאד ןפרַאװסיֹורַא טַימ זיֹולֹּב ךַיז קידנגנּונגַאּב ;ןזיװעג
 עג יֹוזַא ןקז רעד טָאה ףֹוכ םּוצ -- טנַאה סרעלַאֿפנָא ןוֿפ
 ;טגָאז

 ןט:70 םּוצ ןיּב זַא ,ךימ ןעק טשריֿפ רעה רעקידענג רעד
 טשִינ רקש ןייק טימ ליֹומ ןימ ךִיא ּבָאה ןּבעל ןיימ ןוֿפ רָאי
 טשינ ,ןבעל לעוװ'כ ַיװ גנַאל יֹוַא סע לעװ ןּוא ןעװעג אמטמ
 ןייא ןייק העּובש ַא רעטנּוא ךיא לעװ טציא ְךיֹוא ןּוא ןייז אמטמ-
 .ןרעדנע טשינ טכִירעּב ןיימ ןיא טרָאװ

 טרָאװ סיקסווָאֿ;לנװשטַאז זַא ,טסּוװעג טָאה טשריֿפ רעד
 טּוג רעיײז ןשטשַאל רע טָאה ייּברעד ןּוא .דלָאג ?װ ןייר זנא
 רָאנ טָאה רע ,טרעפטנענּפָא טשִינרָאג טָאד רע רעבָא .טנעקעג
 .ןבײרש טצעזעג ךיז ןּוא ןעּפ יד ןעמּונעג

 רעה ןֿפיֹוא ןיטעג קיק ַא רע טָאה ,טקירנעעג סָאה רע זַא
 ,רעטכעוו

 -רעװ טרִיֿפעגסיֹוא ךייא יּבגל שעװ טיײק:טכערעג ;ד -- |
 .טגָאזעג רע טָאה - רעה רעקידענג

 .עג ןּוא ליֹומ סָאד טכַאמענֿפיֹוא טָאה רעטכעװ רעה רעד
 ןייק ןענופעג טשינ סעּפע טָאה רע רעּבָא ,ןגָאז סעּפע טלָאװ
 ךַיז ,טַײז ַא ףיֹוא טרַאּפשעגנָא רעּבירעד ךיז טָאה רע ,רעטרעװ
 ,בוטש רעד ןוֿפ ןעגנַאגעגסיֹורַא ןָ;דהואג ןּוא טגײנרַאֿפ

 םעד טסעװ -- טגָאזעג טשרַיֿפ רעד טָאה -- יקסנעלעשז --
 .יקסּוטעשקס רעה םעד ןּבעגּפָא ווָירּב ןקִיזָאד

 ןּוֿפ ןטערטעגּפָא טשינ זיא רעכלעוו ,יקסווָאַידָאלָאװ רעה |
 סטשריפ םעד קידנעעז ,ק;טעמּוא לסיּבַא ןרָאװעג זיא ,קינטסעימַאב
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 ךַיז ןלעװ ייז זַא ,רעכיז ןעװעג זיא רע לײװ ,ןעמּוקנײרַא לגנּוי
 .לגנּוי סָאד טָאה ליוװרעד ,טשריפ ןרַאֿפ ןלעטש רלַאּב ןפרַאד

 :עגסיֹורַא ,קָידנגָאז טשינרָאג זיא ןּוא ֹווירּב םעד טזָאלעגרעּבִיא
 טגנַאלרעד ןּוא טנעײלעגרעּביא םִיא טָאה יקסּוטעשקס .ןעגנַאג
 ,טניײרֿפ םער

 ,טגָאזעג רע טָאה--ןעייל --
 :ןגירשעגסיוא ןּוא ןּוטעג קּוק ַא טָאה יקסװָאידָאלָאװ רעה

 | !קינשטּורָאּפ ףיֹוא עיצַאנימָאנ  ַא -- |
 םִיא רע טָאה ,ולַאה ןרַאֿפ ןיקסּוטעשקס קידנּפַאכמּורַא ןּוא

 ןקַאּב עדייּב ןִיא טשּוקעג
 טָאה קלָאּפ-ןרַאזּוה ןיא קינשטורַאּפ ַא ןּופ טמַא רעלוֿפ רעד

 ןוֿפ רעטסיימטיר ,גנַאר ןשַירעטילימ ןכיֹוה ַא רַאֿפ טנכ,רעג ךיז
 =עג ןִיא ,טנידעג טָאה יקסּוטעשקס רעה ןכלעװ ןיא ,קלָאּפ םעד

 ןעועג זיא קינשנּורָאּפ רעלַאנימָאנ ןּוא ,ןײלַא טשריֿפ רעד ןעוו
 ,ןרָאי יד ןיא שטנעמ ַא ןיֹוש ,אשטנעיס ןוֿפ יקסנישטפּוס רעה
 רעוויטקַא ןייק ּוצ לגּוסמ ןעװעג טשינ גנַאל ןיֹוש ןיא סָאװ
 יד טליֿפרעד שיטקַאֿפ גנַאל טייז ןיוש טָאה ןַאי רעה .טסניד
 טגעלֿפ סָאװ ,ןטייוצ ןּופ ייס ןּוא .ןטשרע ןוֿפ ייס ןטכילֿפ
 ייוצ יד עכלעװ ןִיא ,ןקלָאּפ עֿכלעזַא ןיא ןֿפעױט טפָא סנק .רּביא
 ,םידוּביּכ ערַאלּוטיט ןיֹולּב ןעװעג טֿפָא ןענעז תוגרדמ עטשרע
 ,ןײלַא גיניק רעד ןײז טגעלפ קלָאּפ ןכ;ל.יניק ןּוֿפ רעטסיימטיר

 ןקלָאּפ עדייּב ןיא טעקינשטּורָאּפ ,סַאמירּפ רעד--קלָאּפ:סַאמירּפ ןוֿפ

 יד טימ טריֿפעגנָא רעּבָא -- עטמַאַאּבףיֹוח עֹכיֹוה ןעװעג ןענעז
 יאהמ טָאה'מ עכלעװ ,סעקינטסעימַאנ יד תמאּב ןּבָאה ןקלָאּפ
 ַאזַא .סעקינװָאקלָאּפ ןּוא סעקינשטּורַאּפ ןֿפורעג ךעלנייועג אמעט
 רעה ןעװעג ְךיֹוא זיא ,קינװָאקלָאּפ רעדָא ,קינשטּורָאּפ רַעשיטקַאֿפ
 ,טמַא ַא ןּופ גנּוריֿפסיֹוא רעשיטקַאֿפ רעד ןשַיװצ רעּבָא .ןַאי
 =גָאט רעד ןיא רָאנ ןּבעגעג טרעװ סָאװ ,גנַאר םעד ןשיװצ
 .טסעדנוֿפ זיא ,לּוטיט ןֿכעלקריװ םעד ןּוא ,ךַארּפש רעכעלגעט
 ,קסּוטעשקס רעה זִיֹא טציא .קוליח רעסיֹורג ַא ןעװעג ןגעוו
 עטשרע יד ןּוֿפ רענייא ןרָאװעג ,עיצַאנימָאנ ַא ןּופ ךמס ןֿפױא
 .סור ןוֿפ אדָאװעיָאװ טשריֿפ ןוֿפ ןרָיציֿפָא
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 ןּוא תחנ ןּופ ןלָאװקעג ןבָאה טניירפ ענײז תעּב רעּבָא
 טשינ םינּפ ןייז ךיז טָאה ,גנַאר םעיינ ןייז ּוצ טסירגַאּב םִיא
 יֹוזַא ןּבילּבעג רעטיײװ ןיא'ס ןּוא עגר ַא ףיֹוא ּוליֿפַא טרעדנערַאֿפ
 רעד ףיֹוא ןעוװעג טשינ ןיֹוש ןענעז סע לייװ ,טלָאק ןּוא גנערטש
 ירַאֿפ ןענָאק ןלָאז סָאװ ,ןעלּוטיט ןּוא םידוּביּכ עכלעזַא טלעװ
 | ,םינּפ ןקיזָאד םעד ןוֿפ טעמּוא םעד ןּביײרט

 קעװַא ויא ןּוא טלעטשעגֿפיוא ןגעװטסעדנוֿפ ךִיז טָאה רע

 ::דָאלָאװ רעניילק רעד טָאה לײװרעד ןּוא ,טשרַיֿפ םעד ןקנַאד
 .טנעה יד ןּבירעג ךִיז ןּוא ריטרַאװק ןייז רעּבִיא טנַאּפשעג יקסווָא

 ןיא קינשטּורָאּפ רעטר;נימָאנ--טגָאזעג רע טָאה--!ּונ ,ּונ --
 ךָאנ ךיז טכּוד סָאז טָאה ןרָאי עגנּוי עכלעזַא ןיא !קלָאּפ-ןרַאזּוה
 ,ןֿפָארטעג טשינ םענייק

 =ָאלגַאז טָאה--:קָילג ןייז ןּבעגקַירּוצ רָאנ םִיא לָאז טָאג --
 | .,טגָאזעג אּב

 טָאה רע ,ןעזעג טָאה ריִא !רקיע רעד זיא סָאד ,טָא --
 | .ןּוטעג טשינ רעטַיצ ןייק ּוליֿפַא

 רעה טָאה -- ןעװעג רּתומ ףױרעד ןרעג טלָאװ רע --

 ,טגָאזעג סּוניגנָאל

 רָאג זיא'ס--טצֿפיזעגּפָא אּבָאלגַאז טָאה--רעה רעקידענג --
 ףנַיֿפ עניימ ןּבעגעגּפָא ריא רַאֿפ טלָאװ ךיא !טשינ שודיח ןייק

 ,טּפַאכרַאֿפ ןָאֿפ ַא יז טימ ּבָאה ךיא םגה ,רעגניֿפ

 | !ָאי ןָאי -- =
 טָאה--?ןּברָאטשעג תועמשמ זַיא יקסנישטפּוס רעה רעּבָא --

 .טקרעמַאּב יקסווָאַידָאלָאװ
 ,ןּברָאטשעג ץקַאט יא רע זַא ,סיֹוא טזייוװ --
 :טסעימַאנ רַאֿפ ןרעװ טמִיטשַאּב טעװ רעװ ,יֹוזַא ּביֹוא --

 סיֹוא טריֿפ רע ןּוא גנּוי רָאג ךָצנ זיא ישזנָארָאכ רעד ?קינ
 .ןָא ווּוניטנַאטסנָאק ןּוֿפ טשרע סעיצקנוֿפ ענייז

 ַא רעּבָא -- ןרָאװעג טרעֿפטנערַאֿפ זיא עגַארֿפ עקִיזָאד יד
 יקסּוטעשקס קינשטּורָאּפ טכַארּבעגקירּוצ טָאה רָיֹא ףיֹוא הבּושּת
 : . ,ןײלַא

 ='בדָאּפ רעה םּוצ טגָאזעג רע טָאה -- רעה רעקידענג --
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 ,קינטסעימַאנ רַאפ טמיטשַאּב ךייא טָאה טשד;ֿפ רעד--אטנעיפ:
 =פיונּוצ ,טצכערקעג סּוניִגנָאל רעה טָאה--!טָאג !טָאג ,ָא --

 | .הלפּת ַא ּוצ יװ טנעה יד ק'דנגיילי

 ןייז ןעמיטשַאּב טנַאקעג ךיֹוא רע טָאה יֹוזַא טקנופ --
 ,ּוטעג םּורְּב ַא אּבָאלגָאז טָאה--עלינָאק עשידנעלפיל/

 יקסװָאידָאלָאװ רעה טָאה -- !גנוריּפשסיֹוא יד ןּוא ,ּונ --

 ,טגערֿפעג-
 יג יקסוטעשקס רעה טָאה--תויהש םּוש ןָא ןרָאֿפ רַיִמ --

 ,טרעפטנע?
 ?ןעמענ ןסייהעג טשריפ רעד טָאה ןשטנעמ ךס ַא --
  ןעמַאּוצ ,קלָאּפ ןשיכַאלָאװ ןייא ןּוא ןשיקַאזָאק ןייא ---

 | | /  .ןַאמ טרָאדנוה ףוָיֿפ
 ןייק טשינ ןּוא עיצידעּפסקע ַא ךָאד ןיא סָאד ,יעה --

 געװ ןִיא ןזָאל ּוצ ךיז טייצ ןיא ,יֹוזַא ּביֹוא רעּבָא ,גנּוריּפשסיוא
 | | / ,ןיײרַא

 ַאּבָאלגַאז רעח טָאה--!ןיירַא געוו ןיא ,ןײרַא געװ ןיא --
 רימ ןּוא ןֿפלעה עקַאט זנּוא טָאג טעװ רשֿפא -- טרזחעגרעּביא

 ,תֹועידי זיא סע עכלעו ןעמּוקַאב ןלעװ

 ,גנַאגרעטנּואןּז ןטימ ךײלגּוצ ,רעטעּפש העש ייוװצ טימ
 ּוצ ןעימַאק-יקסנאהלאשט ןוֿפ ןרָאֿפעגסױרַא טנײרֿפ ריפ יד ןענעז:

 םעד טזָאלרַאֿפ טָאה טייצ רעּבלעז רעד ןיא טעמּכ ןּוא ,ּוצ-םורד
 :ןיֹורוק רעה רעד ְּךיֹוא ןשטנעמ ענייז טימ ןעמַאזּוצ רעגַאל

 ףיֹוא טקיקעג ןּבָאה ןקלָאּפ ענעדײשרַאֿפ ןּופ רעטיר ליפ ,רעטכעוו
 ;םילװלז ןּוא ןֿפּורסיֹוא ןייק קידנגרַאק טשינ ,רָאֿפּפָא ןקיזָאד םעד
 .לעװ ,לעשּוק רעה םעד טּורַא טּפּוטשעג ךיז ןּבָאה ןרִיציֿפָא יד

 רעטכעװ רעה רעד תוּבס עכלעװ ּבילוצ טלײצרעד טָאה רעכ
 .ןעמּוקעגרָאפ זִיא סָאד יֹוזַא יװ ןּוא ןרָאװעג ןּב;רטעגסיֹורַא יא

 -- לצּפַאּב סטשריֿפ םעד ןגָארטעגקעװַא םיא ּבָאה ךיא --

 יד זַא ,ןרעה עניימ ,רָימ טּביֹולג ןּוא--טגָאזעג לעשּוק רעה טָאה
 ןעוו םּורָאו ,תושֿפנ:תנּכס טימ טקעמשעג טָאה תוחילש עקיָאד

 ןעמּונעג רע טָאה ,לעֿפַאּב םעד טנעײלעגרָאֿפ םיא בָאה ךִיִא

 ןקידנע;לג ַא טימ םיא טנכײצ ןעמ תעּב ,סקָא ַא יװ ןעשט:ר
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 ,דרעװש רעד טימ טּפַאכעג ךיֹוא רימ ּוצ ךיז טָאה רע .ץייא
 רעּבָא ,ןגָאלשעג טשינ ךימ טָאה רע סָאװ ,שודיח ַא זיא'ס ןּוא
 רעה ןעזרעד רעטסנעֿפ ןברּוד טָאה רע זַא ,רימ ךיז טכוד סע
 ןּוא ,ריטרַאװק יד טלגנירעגמּורַא ןּבָאה סָאװ ,ןשטייד סיקצירָאק
 טלָאמעד טשרע .טנעה יד ןיא ןסקיּב יד ט;מ רענוגַארד עניימ
 ביֹוא ,ןײגקעװַא לעוװ'ֿכ !טּוג {סּוגע :ןעיירש ןעמונעג רע סָאה
 רעכלעוו ,קינימָאד טשריֿפ םּוצ ןײג לעוו'כ !ךִימ טּבײרט ןעמ
 ןעניד (רע טגָאז) טשינ לעוו'כ !ןיז םינּפ:לּבקמ רעסעּב ךימ טעװ
 ,(ןגירשעג רע טָאה) ןייז:םקֹונ ךימ לעוו'כ רעּבָא ,סעדייז טימ
 .םעד ןוֿפ ןּוא -- !שטשאל ןִיּב ְךִיא יװ !שטשַאל ןיּב ךיא יװ
 ַא ןּבָאה ךיא ןּומ (טגָאזעג רעטײװ רע טָאה) ןֿפלד ןקיזָאד
 - ףיֹוא םיא טסע סעּכ רעד זַא ,טניימעג ּבָאה'כ ?!עיצקַאֿפסיטַאס
 טרעיוּבעג רדסּכ דרעװש רעד טימ רע טָאה החיצר סֹורג ןוֿפ
 טשינ ןיבכ זַא ,ןרעה עניימ ,ןגָאז ךייא ןּומ'כ ןּוא ,שיט םעד
  .ַא סעּפע ןפערט טשינ יקסּוטעשקס רעה םעד טעצוו'ס יצ ,רעכִיז
 .תונציל ןייק ןיק ןָא טשינ טייג רעטֿכעװ ןטימ לײװ ,קילגמּוא
 :רעכלעוו ,הואג:לעּב ַא ןּוא שטננמ רענעסִיּברַאֿפ ַא ןיא סָאד
 דֹובּכּב=עגֹוּפ םיא טָאה סָאװ ,םענייק טקנעשעג .טשינ ךָאנ טָאה
 ךָאנ ּוצרעד ןּוא רענעקָארשרעדמוא ַא ךיֹוא זיא 'רע ,ןעוועג
 ,טמַא ןכיֹוה ַא רע טמענרַאֿפ

 ץוש ןרעטנּוא ןיקסוטעשקס רעה םעד ןֿפערט ןָאק סָאװ --
 / --ןֿפּורעגנָא ךיז ןר;ציֿפָא יד ןּוֿפ רענייא טָאה---!טשריפ רעה ןוֿפ
 .טעװ ,ץלַא ףיֹוא טיירג ןִיא רע םגה ,רעטכעװ רעה ' רעד ךיֹוא
 | ,טנַאה ַאזַא טימ ןענכער ךיז

 עג טשינ טָאה רעכלעוו ,קינשטּורָאּפ רעד טָאה יניּבליניּב
 +ענ ּוצ המקנ ןּוטעג רדנ א טָאה רעטכעװ רעה רעד זַא ,טסּוװ
 רעגַאל ןּופ רעמ לָאמַא סָאװ טרעטײװרעד ךיז ,םִיא ןּופ ןעמ
 עצוָאגישזַא ןּוֿפ גנּוטכַיר יד ן;א קידנעײג ,הנחמ ןײיז ןּופ שארּב
 :עג ןיֹוש זיאס םגה .ַאקװּודעיװדעימ ןּוא הָאֹּב ןּופ טייז יד ןיא
 ןיֹוׁש ןּבָאה רעֶמיֹוּב יד ףיֹוא רעטעלּב יד ןּוא רעּבמעטּפעס ןעוו
  עמערַאװ ַא ןּוא עלַעה ַא ןעװעג טכַאנ יד ןיא ,ןקלעװ ןעמּונעג
 .עקיטלָאמעד ץצנַאג סָאד ןעזעגסיֹוא ךיֹוא טָאה יֹוזַא .ילּוי ןיא יװ
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 ןּוא ,רעטניװ ןייק ןעװעג טשינ טעמּכ זיא'ס ןכלעװ ןיא ,רָאי
 ירַאפ יד ןיא ןעו ,טלָאמעד ןיֹוש טילּבעג ץלַא טָאה גנילירפ ןִיא
 ,כעּפעטס יד ףיֹוא ןגעלעג יינש רעפיט ַא ךָאנ זיא ןרָאי ענעגנַאג
 ןּוֿפ םישדח עטשרע יד ןענעז רעמּוז ןט5ײֿפ גונעג ַא ךָאנ
 עקיטכיל ןּוא געט עסייו טימ ,דלָימ ןּוא ןקּורט ןעװעג טסּברעה
 ,געװ ןטכייל ןרעּביא ןרָאֿפעג ייז ןענעז יֹוזַא ןּוא ,טכענ:הנבל
 ּוצ ןעװעג ךָאנ ןענעז יז לייו ,ךס ןייק ךיז קידנקּוקמּוא טשינ
 יא ַא סעּפע רַאֿפ ןּבָאה ארֹומ ןלָאז יז זַא ,רענַאל ןוֿפ טנעָאנ
 ַא טימ קינטסעימַאנ רעד :רעטנומ ןרָאפעג ןענעז יז --- לַאפרעּב
 אּבָאלגַאז ,יקסװָאידָאלָבװ םִיא ךָאנ ןּוא ,שארּב רעטָ;ר קיצנַאװצ
 | ,סּונָיגנָאל רעה ןּוא

 רעד ןּוֿפ ןיש ַיז !װ רעה עניימ ,קּוק ַא רָאנ טֵיג --
 אּבָאלגַאז רעה טָאה -- לעגרעג םענעֶי ףיֹוא ךיז טגייל חנבל
 זַא ,טגָאז'מ ,גָאט ז:א'ס זַא ,ןריוװשעג טסלָאװ -- טעשטּפעשעג
 תומשנ יד ייכ ,עכלעז ַא טכענ ;ד ןענעז טייצ:המהלמ ןיא רָאנ
 פעק יד רעטסנַיֿפ רעד ןִיא ךִיז ןלָאז ,םִיֿפּוג ;ד ןזָאלרַאֿפ סָאװ
 ןּוא ,רעיײש ןַיא לגײֿפ ;ד !װ ,רעמיֹוּב יד ןיא ןּפַאלק ּוצ טשינ
 גָאט רעד ,קָאטײרֿפ ךיֹוא זיא טנייה .ןענוֿפעג געװ םעד רעטכייל
 סיֹורַא טשִינ ןעיײג תֹוחֹוכ ענדילז יד ןכלעװ ןַיא ,רעזיילסיֹוא ןּופ
 ןייק שטנעמ ןפיֹוא ןּבָאה תֹוחּור עזייּב יד ןּוא דרע רעד ןּופ
 זַא ןּוא רֶעגנִירג סָיּפע רַיֹמ זיא'ס זַא ,רֶיֹּפֹש ךיא ,טשינ הטִילש
 ,ךַימ טּבעלַאּב גנּונֿפָאה ַא

 רעטנּוא ןעמענ ןּוא ןרָאֿפעגסױורַא ןיֹוש ךָאד ןענעז רֶימ --
 :ָאו טָאה -- !רקִיע רעד זיא סָאד טָא -- ןעװעטַאר ּוצ ןעלטימ
 ,ןֿפורעגנָא ךִיז יקסווָאידָאיל

 . -טְרָא ןַא ףיֹוא טלעֿפײװצרַאֿפ ןציז ּוצ זיא ןטסגרעמַא --
 ןֿפֹוא ךיד טסצעז ּוד ןעװ -- טגָאזעג רעטיײיװ אּבָאלגַאז טָאה
 ,סיֹורַא זייווק:צנייא ריז ןוֿפ גנּולֿפײװצרַאֿפ יד ךיז טלסיירט ,דרעֿפ
 ,רָיא ןוֿפ רּוטּפ ןצנַאגניֵא ּוטסרעװ ףֹוס םוצ ןּוא

 טעשסּפעשעג יקסוָאידָאלָאװ טָאה -- טשִינ ּביֹולג ךיא --
 יד :רעגייטש ַא -- ןעלסײרטסיֹורַא ןענָאק ץלַא יֹוזַא לָאז'מ זַא --
 'ו ,גנַאװצ ַא יװ ץרַאה א ןײרַא ךיז טמעלק עֿפלעװ ,עּביל
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 .נָא ףיז סּונילנָאל רעה טָאה -- קיטֿכירֿפױוא זיא יז זַא --
 ,רעּב ַא טימ יװ ריא טימ ןעלגנַאר ּוליֿפא ךיז ּוטסלָאז -- ןֿפורעג
 .יעמּוקייּב ךַיד יז טעװ

 יא ןייז טרעטֿפײלרַאֿפ רע טָאה רעטרעװ עקַײָאד יד ײג
 ןֿפיוא ןעועג ךעלנע זִיא רעכלעוו ,ץפיז ַא טימ טסּורּב עטלוֿפרעּב

 טָאה ;קסוװָאידָאלָאװ רעניילק רעד ןּוא ,קָאזיזָאלּב ַא ןוֿפ ןּפָאס
 / .*ֵעג טרָאד טלָאװ רע ;!װ ךיילג ,למ;ה םּוצ ןגיֹוא יד ןּביוהעגֿפיֹוא

 .ַארַאּברַאּב ןיטשרַיֿפ רעד טכייל סָאװ ,ןרעטש םעד טכּוז

 יד ןּוא קלָאּפ ןצנַאג ןיא ןסינ ןעמונעג ןּבָאה דרעפ ;ד
 -- "!טנּוועג םּוצ !טנּוזעג םּוצ, :טרעפטנעעגּפָא ייז ןּבָאה רעטייר
 םִיטש עטקנעּברַאֿפ ַא סעּפֶע זיּב ,ןרָאװעג לָיטש ץלַא זַיא ךָאנרעד
 ;ןעייר עטשרעטניה :ד ןיא ןעגניז ןעמּונעג טָאה

 ןגָאלש ךִיז ,רעֿכעלקִילגמּוא ,טסרָאֿפ ,

 !ןגָאלש ךיז טסרָאֿפ

 ןגָאט טשִינ טסעװ ,טקיטכענעג ּוװ

 ."..ןגָאט טשִינ טסעװ

 סע זיא ,ןסינ דרעֿפ יד ןעוו זַא ,ןגָאז רענלעז עטלַא ;ד --

 ץטַאט רענעּברָאטשרַאפ ןימ ךָאנ רָיֹמ טָאה סָאד-ןמַיס רעטּוג ַא
 | .ןֿפּורעגנָא ךִיז יקסװָאידָאלָאװ טָאה -- טגָאועג

  .מּוא טשינ ןרָאפ רַימ זַא ,ץרַאה סָאד רֶימ טגָאז סעּפע --== |
 | .טרעפטנעעג אּבָאלגַאז טָאה -- טסִיז

 ןרעװ לּופ ץרַאה סקינשטּורָאּפ םעד ךיֹוא לָאז יאולה --
 .טצֿפיזעג סּוניגנָאל רעה טָאה -- טּומ טימ

 ,ּפָאק ןטימ ןעײרד ןּוא ןעלקָאש ןעמּונעג טָאה אבָאלגַאז
 סעּפע טִימ ןּבעג הצע ןייק טשינ ךיז ןָאק רעכלעװ ,שטנעמ ַא יװ
 | ;ןֿפורעגנָא ךיז רע טָאה ףֹוס םּוצ ןּוא ,קנַאדעג ַא

 זּומ ְךַיא ןּוא ּפָאק ןיא רימ טגִיל שרעדנַא סעּפע רָאג -- |
 -עמ םיא ןָאק ךַיא לײװ ,ןּבעגרעּביא קנַאדעג ןקִיזָאד םעד ךייא
 ,טקרעמַאּב ,ןרעה עניימ ,טשִינ רָיא טָאה יצ ;ןגָארטרעּבירא טשינ
 ,טשינ סייווכ -- ;קסּוטעשקס זיא ;טייצ רעסיװעג ַא טײז זַא
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 ,סיוא יֹוזַא טעז סע רעדָא -- לעטשנָא ַא רָאנ רע טכַאמ רשֿפא
 ןגעװ טכַארטעג עלַא זנּוא ןּופ רעקינײיו טלָאװ רע ַיװ ךיילג

 וי .לדײמ עמירָא סָאד ןעװעטַאר
 =עג :קסוָאידָאלָאװ טָאה -- ?ןיא ךייא טלַאֿפ סָאװ --

 םענייק טלייצרעד רע זַא ,ןיֹוש רע טָאה עבט ַאזַא -- טרעֿפטנע
 ןייק ןעװעג טשִינ לָאמנײק זיא רע  .םִירּוסי ענייז ןגעװ טשינ

 | ' .רערעדנַא
 ,רָאנ ךיז טנָאמרעד רעּבָא ;ךַאז ערעדּוזעּב ַא זיא סָאד --

 טָאה ,גנּונּפָאה ַא טקעװֶעג םִיא ייּב ןּבָאה רימ ןעװ :רעה ןיימ
 ,קיטליגֿכײלג יֹוזַא ךייא יא ןּוא רימ יא "קנַאד ַא, :טגָאזעג רע
 -כיו טשינ ַא סעּפע ןעגעװ טלעדנַאהעג ךיז טלָאװ סע ַיװ ךיילג
 טײקרַאּבקנַאדמּוא ַא רַאֿפ סָאװ ,תֹודע ַא ןיא טָאג ןּוא ,ןינע ןקיט

 ךיז ךעּבענ לדיימ סָאד טָאה ליֿפיװ לייוו ,טייז ןייז ןּוֿפ זיא סָאד
 לעֿפ רענעסקָא ַא ףיֹוא -- םיִא ךָאנ טקנעּבעגנָא ןּוא טניײװעגנָא

 טימ סָאד ּבָאה'כ .ןעּבײרשנָא טנָאקעג טשינ טָאד ןעמ טלָאװ
 | ,ןעזעג ןגיֹוא ענעגייא עניימ

 ּפָאק ןטימ ןּוטעג לקָאש ַא טָאה יקסװָא דָאלָאװ

 טָאה -- ןסעגרַאֿפ יז לָאז רע זַא ,ןייז טשִינ ןָאק סע --
 ןעװ ,לָאמ עטשרע סָאד זַא ,תמא זַיא'ס םגה -- טגָאזעג רע

 רע טָאה ,;גָאלזָאר ןּופ ןסירעגסורַא םִיא יז טָאה לויט רענעי
 רַאֿפ טַאהעג ארֹומ ןּבָאה רַימ זַא ,ץרַאה םּוצ ןעמּונעג יֹוזַא סע ךיז

 יבושי רעמ ךס ַא ןזיװעגסיֹורַא רע טָאה טציא ןּוא ,ןּבעל ןייז
 יד ןיא טייקיאּור ןסָאגעגנײרַא םִיא טָאה טָאג ּביֹוא ןּוא .תעדה
 ,טגיירפ עתמא סלַא ,טּוגיאדוַא ךָאד זִיא ,חֹוּכ ןּבעגעגּוצ ןּוא המשנ
 / .טימרעד ןעיירפ ךיז רַימ ןֿפרַאד

 זָאל ַא ךיז יקסוו ןידָאלָאװ טָאה רעטרעװ עקִיזָאד ;ד ייּב
 ַא ןיא אּבָאלגַאז ןּוא ,ןיקסוטעשקס ּוצ דרעֿפ ןייז ףיֹוא ןּוטעג

 -נעיּפִיּבדַאּפ רעה ןּבענ קידנגייװשליטש ןרָאפעג טײצ עסיוועג
 ,ןאט

 ,עּבָיל יד טשינ ןעװ זַא ,ךיא יװ יֹוזַא טשִינ ריא טניימ --
 ?תֹורצ ךס ַא טרָאּפשרַאֿפ טלעװ ייד .טלָאװ

 =יס םיא טעװ ,טרעשעּב טָאג ןּוֿכ ןיא םעניײא .סָאװ --
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 ,טרעֿפטנעעג רעניװטיל רעד טָאה -- ןדימ טשינ יײס:װ
 ;ךַאז רעד ּוצ ןרעֿפטנע טשינ לָאמניײק טעװ ריא ןּוא --

 .שרעדנַא סעפע ךיֹוא זיא סָאד ןוא ,שרעדנא סעּפע זנא ץנעי
 יד ךיֹוא טשִינ זיא !צ ?ַאה !ןרָאװעג בּורח ַאיָארט זיא סָאװרַאֿפ
 ךיז טַאה לעימכ !ּפָאצ ןטיֹור ַא בִיִלּוצ ןעמּוקעג המחלמ עק;טצִיא
 ,אקצינלעימכ ןִיא :קסנילּפַאשט רָאג רעדָא ואקצִ;לּפַאשט ןִיא ט3:לרַאֿפ
 .צרעזנּוא טָימ ןלָאצַאּב תואת עקי;דניז ערעײז רַאֿפ ןזּומ רימ ןּוא
 | ּפעק =

 ךיא סע רעּבָא ,עּביל עכעלרע טשננ ַא זִיא סָאד לײװ --
 תֿכרּב ַא רָאנ זיא עכלעװ ,עּביל עק;דנעטשנַא ַא ךיֹוא ןַארַאֿפ
 = רַאֿפ ןּוא טָאג רַאֿפ

 בֹורקֹּב רֶיֹא טעװ .ןֿפָארטעג רעסעּב ריא טָאה טציא --
 זַא ,טרעהעג ּבָאה'כ !?ןטרָאגניװ םענעי ןיא ןטייּברא ןּביֹוהנָא
 -ףרַאש ַא ןעדנּוּבעג ּוצ ךייא ןעמ טָאה ,המחלמ יד ןיא ק;דגעײג

 ..ןלרעדּורּב .ןלרעדּורּב --
 ?סָאװ ,געוו ןלא ןעייטש ּפעק יירד יד רעּבָא --
 | !סע זיא יֹוזַא !ןא --
 "טּוג ךיז טסעמרַאֿפ עגָאז סָאװ טָא ךיא ךיא ל;װ --

 ןּוא ןַאכ םעד .ןיקצינלעימכ :לָאמַא טיִמ ּפעק יד ּפָא טקַאה ןיא
 : | .ןענּוהָאּב

 טָאה -- !ןלעטשסיֹוא ןלעװ רָאנ ךיז ןטלָאװ יז ןעװ --
 קידנּבױהֿפױא ,םיטש רעקידענײװ ַא טימ טרעפטנעעג ןיגנָּאל רעה
 ,למיה םּופ ןגְיֹוא יד

 =ץשקס ןּבענ ןטִירעג גנַאל יקסוָאידָאלָאװ זיא לייוורעד
 ךייז ףיֹוא טקיקעג קידנגייװשליטש לטיה ןרָעטנּוא ןוֿפ ןּוא ןיקסּוט
 ןיא סּוֿפ ן'טימ טּפַאלקעגנָא ףֹוס םּוצ טָאה רע ןַיּב ,םינּפ ןטיֹוט
 ,סּוֿפ ןייז

 טסיב ּוד סָאװ ,טּוג טשִינ -- טגָאזעג רע טָאה -- ןַאי --
 . ,טלֿפײװצרַאפ יֹוזַא

 -- ללּפתמ ןִיּב ךוא רָאנ ,טלֿפײװצרַאֿפ טשינ ןיּב ךיא -- ||
 /  .טרעפטנעעג ;קסוטעשקס טָאה

 ּרד רעּבָא ,ךַאז ענייש ןּוא עקילייה ַא רעייז זיא סָאד --
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 זיֹולֹּב ןענעגינגַאּב ךיז .סלָאז ּוד זַא ,רינ ןייק טשננ ךָאד ט0:3
 ,תֹולֿפּת טָימי

 .טָאה סָאװ ,םִינּפ ןייז טיירדעגסיוא םַאזגנַאל טָאה ןַאי רעה
 ַא טִימ טגָערֿפָעג ןּוא ןיקסוװָאידָאלָאװ ּוצ ,םִ!רּוסי טקירדעגסייא
 :טיטש רעלוֿפשּואי ןּוא רעטפמעדעג-

 רעמ רעּביא רִימ טּביײלּב סָאװ ,לאכַימ ,אּברדא ,גָאז --
 ?ריזנ ַא ןרעװ ּוצ ָ!װ ,ןּוט ּוצ

 .ָאװ טָאה -- ןעװעטַאר ּוצ יז רעּבִיא ריד טּביילּב סע --
 .טרעֿפטנעעג :קסוװָאדָאיל

 ,גוצ.םעטָא ןטצעל ןזיּב -- ןּוט יקַאט ךיא ?עװ ױזַא --
 -- עקִידעּבעל ַא ןעניֿפעגסיוא ּוליֿפא יז לעװ ךִיא זַא זַא רעּבָא
 ,ןטָיה טָאג ךימ לָאז !טעּפש ּוצ ןייז טשִינ ןיֹוש סע טעװ יצ
 לָאז ,םעד ןגעװ טשינ רָאנ ,ןטֿכַארט ךִיא רָאט ץלַא ןגעוו לייוו !

 ,רעמ טש:ג רָאג ןיֹוש ליװ ךיא !ןייז לָיֹצמּו רמֹוש טָאג ךימ
 רעטעּפש ןּוא ,טנעה עקִיצומש עקיזָאד יד ןּופ ןסײרסױרַא יז רָאנ
 רַאֿפ לעװ ךִיא סָאװ ,החּונמ:םֹוקמ ןּבלעז םעד ןענַיֿפעג ךַיז יז לָאז
 ללּפתמ ךִימ זָאל ...טלָאװעג טשינ םינפ ַא טָאה טָאג .ןֿכּוז רַימ
 טשִינ ךיז רָיר דנּוװ רעקיטולּב רעד ּוצ ןּוא ; ,לאכימ ,ןייז
 | = .וצ

 טָאה רע ;ץרַאה סָאד טמעלקרַאפ טָאה ןיקסווָאידָאלָאװ
 יד רעּבָא ,גנונֿפָאה ןגעװ ןדייו ,ןטסיירט ּוצ ךָאנ טַאהעג העדּב
 .ייװ ןענעז ײז ,ןלַאה ןִיא ןקעטש ןּבילּבעג םיא ןענעז רעטרעװה
 ןּפיל סיקסוטעשקס רעה זיֹולּב ,קידנגײװש-ל;טש ןרָאֿפעג רעט

 טָאה רע רעכלעװ ךרּוד ,הלפּת ַא ןִיא ןגעװַאּב לענש ךיז ןּבָאה
 ןּוא ,ןעקנַאדעג עכעלרעדיֹוש יד ןּבײרטרַאפ טלָאװעג םינּפ ַא
 ןיש רעד ייּב ןּוטעג קּוק ַא טָאה רע ןעװ ,רעטיר רעניילק רעד
 ַא שזַא םִיא טָאה ,םינּפ ןקִיוָאד םעד ףיֹוא הנבל רעד ןוֿפ
 נַא ,ןטכודעגסיֹוא םַיא ךיז טָאה סע ליײװ ,טּפַאכעגנָא קערש
 יֹזַצ ,גנערטש יױַא ,רַיזנ ַא ןוֿפ םִינּפ ַא תמאּב זִיא סָאד
 יד ןִיא ךִיז ןגיניּפ ןוֿפ ןעוועג סע זַיא סַאלּב ןּוא טרַאדעגּכָא
 ,ןדייל ןּוא םיתינעּת
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 ן;א ןעגניז ןעמּונעג רעד;װ םּוטש ענעי טָאה לָאמ ַא טַימ

 : :ןעייר עטשרעטניה ;ד

 ,םײהַא ןעמּוק טסעװ ּוד זַא ןּוא

 ,סײהַא המהלמ רעד ןוֿפ

 ,טס 8 לרעמעק סָאד ןֿפערט ּוטסעוװ

 .טסּורּב ןִיא קָאטיײװ ַא ןּוא ףּוג רעד ןדנּוװ לֹוֿפ
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 ,=?טיּפַאל 5

 ףיֹוא ןטסָאּפרָאפ ןייז טימ ןעגנַאגעג זִיא יקסּוטעשקס רעה
 ןּוא רעדלעװ יד ןִיא טּורעג רע טָאה גָאטייּב זַא ,ןֿפֹוא ַאזַא

 זיא טכַאנייּב רָאנ ןּוא ,הרימש יד טּוג ק;דנעלעטשסיוא ,ןלייה
 רע טָאה ,לֿפרעד ַא סעּפע ּוצ קידנעמּוקּוצ ,רעטייוװ ןרָאֿפעג רע
 לָאז שטנעמ ןייא ןייק זַא ,יֹוזַא טלעגנירעגמּורא סע ךעלניײװעג
 רַאֿפ עשַאּפ ,ןזײּפש ןעמּונעג טָאה רע ,ןרעװ ןענּורטנַא טשינ
 ,אנֹוש ןגעװ תֹועָיִדי ןּבילקעגֿפיונוצ רע טָאה לּכיסדֹוק ןּוא ,דרעפ

 ןייק ןשטנעמ יד קִידנעּוט טשִינ ,ןעגנַאגעגסרַא רע זַיא ךָאנרעד

 טָאה ,ןעגנַאגעגקעװַא זיא רע !װ םעדכָאנ רעּבָא ,סטכעלש םּוש
 ףרָאד ןיא לָאז אנֹוש רעד ידּכ ,געװ םעד טרעדנעעג דלַאּב רע

 זיא ןטסָאּפרָאֿפ רעד טײז עכלעוו ןיא ,ןסָיװרעד ןענָאק טשִינ ךִיז
 :רעד ּוצ ןעװעג זיא גנוריּפשסיֹוא רעד ןּופ קעװצ רעד .קעװַא

 -יַאֹּב ןשטנעמ טנויֹוט טרעדנּוה רַיֿפ ענייז טַימ סָאנָאװישק ּוצ ,ןײג
 יֿפיוא טָאה רע רעדָא .ץעינעימַאק טציא זיֹּב ךָאנ טרעגַאל
 ןיקצַינלעימכ ןעגנַאגעג זִיא ן א גנּורענַאלַאּב עטסַיזמוא ;ד ןבעגעג

 +עג רעד ּוצ ןלעטש ּוצ ךיז םִיא טימ ןעמַאזּוצ ידּכ ,ףלִיה ּוצ
 :רעד טלָאװעג ךיז :קסוטעשקס טָאה םעד ץּוח ַא .טכַאלש-לַארעג
 יז ןענעז יצ -- ?סרעטָאט רעקצּורּבָאד יד ןעּוט סע סָאװ ,ןסָיװ
 ןסָאנָאװ;שק ט'מ טק;נײרַאֿפ ךִיז ןּוא רטסעינד םעד רעּבירַא ןיֹוש
 =עז תֹועידי עקִיזָאד ;ד ,טייז רענעי ןּופ ךָאנ ןגיל יז רעדָא --
 ףעלטנגיײא ןּוא ,קִיטֿכו רעײז ןעװעג רעגַאל ןשִיליֹוּפ ןרַאֿפ ןענ
 ,ןעִימַאּב ייז ןגעו טפרַאדעג ךִיז ןײלַא ןטנַאדנעמָאק יד ןּבָאה
 סָאד זיא ןֹויסנַײלעּב ןייק ןעװעג טשִינ ןענעז ײז יװ רעּבָא יֹוזַא
 :ץיִאװ טשר;פ רעד טָאה רעּבירעד ןּוא ,ןלַאֿפעגנײא טשי;נרָאג יז
 סע ןעװ ,לֹוע ןקיזָאד םעד ךיז ףיֹוא ןעמּונעג סיר ןּוֿפ אדָאװ
 5ד טימ ןעמַאזּוצ טָאה סָאנָאװ;שק זַא ,ןזיװעגסיֹורַא ךִיִז טלָאװ
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 ןֿפרָאװעגקעװַא תֹונחמ עשִ;רעכָצט רעקצורּבָאד ןוא רעדָארגא לאל
 .לעימב ּוצ טוָאלעגקעװַא ךַיז ןֹוא ץעינעימַאק ןופ גנורעגַאלַאּב ;ד
 ןטצעל םעד רעכַיג סָאװ טֿפרַאדעג טלָאמעד ןעמ טלָאװ / ,ןיקצינ
 קידלַאװעג לָאז טכַאמ ןייז זַא ,ץָאלרעד טשִינ ןּוא ןלַאֿפרעּב;א
 גָאד טשרִוֿפ ,טנַאדנעמָאק:טּפיוה רעד סָאה לייוורעד .,ןסקַאװסיוא
 תעּב ןּוא טלייאעג טשִינ ךַױ ,;קסגָארטסָא:;קסװַאלסַאז קינס
 .ָאל ןיא טכירעג םיא ףיֹוא ךיז ןעמ טָאה ןרָאֿפּפָא סיקסוטעשקס
 טָאה רֶע ,םינּפ ַא .םּורַא געט ירד רעדָא ײװצ ןיא טשרע רעג
 ךַיז ןּוא געװ ןֿפיוא תידּועס טעװַארּפעג ,זיא רעגײטש ןייז ַיװ
 ףיֹוא רשֹוּכה-תעש רעד רעּבִירַא זיא לייװרעד ןּוא ,ןײגליוװ טזָאלעג
 זיא ימערעי טשרַיֿפ רעד ןּוא ,טכַאמ סיקצינלעימכ ןכערּבּוצוצ
 המחלמ יד ב"א זַא ,קנַאדעג ןפיֹוא שואי ַא ןיא ןלַאֿפעגנײרַא
 סָאנָאװ;שק זיֹולּב טשינ ןלָעװ ,ןרעװ טריפעג יֹזַא רעטייװ טעװ

 רעד ּוצ רפעינד טײז רָעֹנעֶי ןּופ תֹונחמ עשירעטָאס יד ןּוא
 ןַאכ רעד ךיֹוא רָאנ ,ןיקצינלעימכ ּוצ ןעמּוקנָא סייצ רעטכער-|

 רעװָאזַא ןיא רעיַאהָאנ ,רעפָאקערעּפ עלֲא ןוֿפ שארּב אפוג
 .תונהמי

| | | 
 ןַאכ רַעד זַא ,תֹועידי ןעװעג עקַאט ןענעז רעגַאל ןִיא ןּוא

 .וט טרעדנּוה ייװצ טימ זַא ןּוא רּפעינד םעד רעּבירַא ןיֹוש זִנא
 רעד ןּוא ,ברעמ ףיֹוא טֿכַאנ ןּוא גָאט ךיז רע טזָאל רעטייר טנעז
 ,ןעמּוקעג טשִינ ןּוא ןעמּוקעג טשִינ זִיא קִינימָאד טשריֿפ

 סָאװ ,תֹולייח יד זַא ,רערָאלק לָאמא סָאװ ןרָאװעג זיא'ס
 ַא ּוצ ןלעטש ןוומ ךיז ןלעװ ןעימַאק;קסנַאהלָאשט ייּב ןעייטש
 :ָאק יד ּביֹוא ןַא ןּוא ײמרַא רערעסערג ךַאֿפֿפניֿפ ַא טָיֹמ טכַאלש
 םּוש ןייק ןיֹוש אנֹוש םעד טעװ ,הלפמ ַא ןדייל ןלעװ ןטנַאדנעמ
 :ער רעד ןוֿפ ץרַאה ןיא ןסײרּוצנײרַא ךיז ןרעטש טשגנ ךַאז
 : .אשרַאװ ןייק ןּוא אקָארק ןייק ,קילבוּפ

 סָאװ ,רַאפרעד ךעלרעֿפעג ןעוװעג סרעדנּויעּב ז:א סָאנָאװ;ש|
 ףיט ןעגנירדניירַא ןלעװ ןטלָאװ ןעטנַאדנעמָאק ;ד ןעוו  ,לַאֿפ ןִלאי
 'ןייק ןײלג ץעינעימַאק ןוֿפ קידנעיײג ,רע טלָאװ ,עג;ארקּוא ןיא
 .ּוצ םעד ןלעטשרַאֿפ יז טנָאקעג ,ווָאניטנַאטסנָאק ןיֹּב שזַא ,ןוֿפצי
 :מּורַא ןעװעג לַאֿפ ןדעי רַאֿפ טלָאמעד ןטלָאװ . יז: ןּוא- ,גּוצקָיר
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 יַאֹּב יקסּוטעשקס רעה טָאה רעּבירעד ,סרעייפ ייווצ ןוֿפ ןעמּונעג
 רָאנ ,ןסָאנָאװישק ןגעוװ ןייז ּוצ שרֹודו-רקֹוח זיֹולּב טשִינ ןסָאלש
 ןּוֿפ טייקיטכיוו רעד ןוֿפ ןעגננּורדעגכרוד ,ןטלַאהּוצקירּוצ ְךיֹוא םִיא
 ןעװעג לייט םּוצ זיא גנּוריֿפסיֹוא .רֶיא ןוֿפ סָאװ ,תֹוח לש ןייז

 סח קינשטּורָאּפ רעד טָאה ,לייח ןצנַאג ןּופ לרֹוג רעד קיגנעהּפָא
 .גרענלעז ענייז ןּוֿפ ןּבעל ןפיֹוא ןּוא ּבייל ןגייא ןייז ףיֹוא ןעוועג

 טנָאקעג גנומענרעטנוא עקִיָגד יד ןעמ טלָאװ ןגעװטסעדנוֿפ
 :עג העדּב טלָאװ רעטיר רעגנּי רעד ןעװ ,תעגּושמ ַא רַאֿפ ןטלַאה -

 טימ ןסָאנָאװישק ןטלַאהּוצקִירּוצ ןַאמ טרעדנוה ףניֿפ טָימ טַאה
 *עג טקרַאטשרעּפ זיא עכלעװ ,הנחמ רעקִיּפעק:טנויוט-קיצרעֿפ ןייז

 ,תונחמ עשַירעטָאט רעקצּורּבָאד ןּוא רעדָארגָאלַאיּב ;ד ךרּוד ןרָאװ
 רע זַא ,ןעוװעג יקסּו עשקס זיא ןֹויסנילעּב רעסיֹורג ּוצ ַא רעּבָא
 טּוג רעיז טָאה .רע ןּוא -- תעגּושמ ַא ןיא ןזָאלנײרַא ךִיז לָאז
 העש ַא ןּוֿפ ףשמ ןיא טעװ טכַאלש ַא ןוֿפ לַאֿפ ןַיא זַא ,טסּוװעג

 :רעק יד רעּביא ןּוא רעּפרעק ןייז רעּביא רעּבִירַא עילַאװכ יד
 ּוצ טּפַאכעג רעּבירעד ךַיז טָאה רע -- םירבח ענייז ןּופ סרעּפ
 ןשִיוצ העידי יד טײרּפשרַאֿפ רע טָאה לֹּכ-םדֹוק .ןעלטימ ערעדנַא
 ךַאװו עטשרעדָאֿפ סלַא רָאנ ןעיײג ייז זַא ,רענלעז ענעגײא :ד

 עקִיזָאד יד ןּוא ,טשריפ ןכעלקערש ןֹוֿפ עיזִיװיד רעצגָאּפ א ןּופ
 .טרעד ,טרָאטּוח עלַא ןיא ,םוטעמּוא טײרּפשרַאֿפ רע טָאה העידי

 .ןייגּוצכרּוד ןעמּוקעגסיֹוא ייז זיא'ס עֿכלעװ ,ךעלכעטש ןּוא ךעל
 ןּוֿפ טײקלענש רעד טימ ןגָארטעגרעדנַאנַאֿפ עקַאט ךיז טָאה !ז ןּוא
 ,אצ;נעשודּוטס ,שט;רטָאמס ,שטּורּבז ןּוֿפ גנעל רעד ןיא ץִילּב ַא
 =עגנָא יז טָאה ףיֹול רעייז טימ ןעמַאזּוצ ןּוא ,קישּולַאק ,אקשּוא

 "עג יװ ,רעטײװ ןפָאלעג זיא ןּוא רעט:ע'ד םּוצ זִיֹּב טרַאּפש
 ןּבָאה סע .קִ;לרָאהַאי םּוצ ןַיֹּב ץעינעימַאק ןוֿפ ,טניוװ ןוֿפ ןּבִירט

 יַאז יד ןּוא םִישטָאכ ןיא סַאשַאּפ עשיק-עט ;ד טרזחעגרעּביא יז
 רעדיװ ןוא ,וּוקשַאר ןיא סרעטָאט ;ד ןּוא לָאּפמַאי ןיא רעשזָארָאפ
 =8י/ :יירשעגסיֹוא עטנַאקַאּב סנעי ןגָארטעגרעדנַאנרַאֿפ ךיז טָאה

 ןֿפיוא קערש-טיֹוט ַא ןלַאפעגנָא זֵיא סע ןכלעװ ןּוֿפ ,"!טייג אמער
 =געייז ,המיא ןוֿפ ןרָאװעג דליװ זִיא רע ןּוא ןֹומה ןטעװעטנּוּבּוצ
 ..ןעמּוקוצמּוא הנכס ;ד ףיֹוא טלעכשָעגסיֹוא העש עדעי ,גָאט ןדעי קיד
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 טיײקיטכַיר רעד ןיא קּפּוסמ ןעװעג טש;נ זא רעגַײק ןּוא
 ןּוא ,ןלעימכ ןלַאפַאּב ןלעװ ןעטנַאדנעמָאק יד .העָידי רעד ןופ
 ,לכש ןֿפיֹוא טגיילעג ךִיז טָאה סָאד -- ןָאסָאנָאװ;:שק אמערעי
 :ּפָא ןרָאװעג זיא רע: ןּוא טּביֹולגעג ןירעד טָאה ןײלַא סָאנָאװישק
 ?טשרִיֿפ ןגָעקַא ןרישרַאמ !ןּוט טלָאזעג רע טָאה סָאװ .קָידנעה

 .נַא ַא ןוֿפ טשרעהַאּב ןעװעג ןֹומה רעד זיא וװָאניטנַאטְסנָאק ייּב
 .טסעדנוֿפ ןּוא ,רעסערג ןעװעג ןענעז תֹוהֹוכ יד ןּוא טסײג ןרעד
 . םיֹוק ןענעז ייז ןּוא ,ןּבִירּוצ ,טּפַאלקּוצ ןרָאװעג ייז ןענעז ןגעו !
 .ָאק ענייז זַא ,רעֿכיז ןעװעג זִיא סָאנָאװישק ,סיֹורַא ןּבעל ןט:מה

 ליח ןרעדנַא ןדעי טַימ םענּושמ ;ד ?!װ ןגָאלש ךִיז ןלעװ ץקַאז
 זַא רעּבָא ,רערִיֿפ ןרעדנַא ןדעי טַימ ןּוא קִילּביּפער רעד ןוֿפ
 ַא ײװ ןע;לֿפיצ ךיז ייז ןלעװ ,ןרעטנענרעד ךִיִז טעװ אמערַאי
 .טנַיװ ַא רַאֿפ ּביֹוטש רעד יװ ,רעלדָא ַא רַאֿפ ןענַאװש עדַאטס

 ךָאנ ןעװעג זַיא ץעִינעימַאק ייּב טשריֿפ םעד ןטרַאװּפָא
 ,חרומ ףיֹוא ןֿפרַאװ ּוצ ךַיז ןסָאלשַאּב טָאה סָאנָאװ:שק .רעגרע
 ּוצ ךַיז ,לּבחמ ןייז ק;דנדײמסיוא ןּוא ,וצ:װַאלצַארּב ּוצ טעה שזַא
 יב זַא ,רעֿכיז ןעועג תמא זִיא רע .ןיקצינלעימכ ּוצ ןזָאל
 רעד ּוצ ןעמּוקּיצנָא ןזײװַאּב טשַינ רע טעװ ןגעװמּוא עכלעזַא
 טײצ רעטכער רעד ּוצ תֹוחּפה.לכל טעװ רע רעּבָא ,טייצ רעטכער
 .ייא ןייז ןגעװ ןּוט טכַארט ַא ןּוא טאטלּוזער ןגעװ ןסיװרעד ךִיז
 | . ,גנּוטער רענעג

 ,תֹועידי עיינ ןגיֹולפעגנָא טנַיװ ןטַימ ןענעז לָאמַא טַימ ןּוא
 ,עקִידרעירֿפ יד ָיװ טקנוּפ -- טּפַאלקּוצ ןיֹוש ןַיא ;קצינלעימכ זַא
 ?עגסיֹורַא ןויכ ַא טימ :קסּוטעשקס תֹועידי עקִיזָאד יד ךיוא טָאה
 רעטשרע רעד ןַיא קָאזָאק רעֿכ;לק;לגמּוא רעד טָהִה ָאד גטזָאל
 | | ,ןּוט ּוצ סָאװ טסוװעג טשי;נרָאג ןיֹוש עגר

 ןזָאל ּוצ ךיז טכַעו טשרע  ןסָאלשַאּב רע טָאה רעטעּפש
 -- סעּפעטס יד ןיא ןזָאלּוצנירא ךיז רעטייו סָאװ ,חרזמ ןייק
 יז ייּב ןענַיֿפעג ןּוא סרעטָאט ;ד ןענגעגַאּב רע טעװ רשֿפא
 יי | .ץּוש

 רַאֿפרע + ,ןענרָאװַאּב טלָאװעג ךִיו רע טָאה לכ-םדֹוק ןּוא
 לָאז סָאװ ,םענײא סעק;נװָאקלָאּפ ענייז ןשִיװצ טכוזעג רע טָאה
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 .סיֹורַא ןענָאק םיא לָאז רע ידּכ ,רעכִיז ןּוא ץלַא ףיֹוא טיײרג ןייז

 :עג רעװש רעּבָא ןיא'ס .ענעגנַאפעג ךָאנ ןטסָאּפרָאֿפַא טימ ןקִיש
 ןוא טלעֿפעג ןּבָאה םינלעּב לייװ ,ןּביֹולקּוצסיֹוא ןכלעז ַא ןעוו
 טעװ רע ּביֹוא סָאװ ,שטנעמ ַאזַא אקוד ןעניֿפעג טזומעג טָאה'מ
 םעד ןּבעגסיֹוא טשִינ רע לָאז ,אנֹוש ןּוֿפ טנעה :ד ןַיא ןלַאֿפנײרַא

 ,רעייפ ןֿפיֹוא ןטָארּב םִיא טעװ'מ זַא ּוליֿפַא ,ןֿפױלטנַא ןּופ ןַאלּפ
 טָימ רענייב יד ןכערּב רעדָא ,גנָארד ַא ףיֹוא זעַיצֿפיורַא רעדָא
 ,דָאר ַא

 .ןענּוֿפעג סָאנַאװישק טָאה ףֹוס םּוצי
 ןּוא ןענּוהֲאּב ךיז ּוצ ןֿפור ןסײהעג רע טָאה טֿכַאנ ןייא ןִיא

 | / גטגָאזעג םִיא טָאה רע

 ףיױא טייג אמערַאי !טנײרֿפ ןימ ,קערּי ,טסרעה וד --
 !ןעמּוקמּוא ןזּומ ןלעװ רימ -- טֿכַאמ רעסיֹורג ַא טִימ זנוא

 טִימ ןּבָאה רימ .סייג רע זַא ,טרעהיײג ךיֹוא ּבָאה ךיא --
 ןלעװ סָאװרַאפ רעּבָא --- טערעג ןיֹוש םעד ןגעװ ,לרעטָאפ ,ךייא
 ?ןעמּוקמּוא ןזּומ רָימ

 רָימ ןטלָאװ ןרעדנַא ןַא ,ןטלַאהסיוא טשִינ ןלעװ + רימ --

 םִיא רַאֿפ ןּבָאה ןקַאזָאק יד .טשינ ןאמעראי ןּוא ,ןְעמּוקעגייּב
 ,ארומ

 ךיא --- טשִינ ארֹומ ןייק םִיא רַאֿפ ּבָאה ךִיא ןּוא --
 קל,פ ַא סנייז רּפעינד טיײז רענעי ףֹוא אקוװל:סַאװ ןיא ּבָאה
 ,טעליוקעגסיֹוא

 ארֹומ ןייק םִיא רַאֿפ טסָאה ּוד זַא ,עקַאט סייוו ךִיא --

 :טשריֿפ ןייז טָימ ןֿכײלגרַאֿפ ךַיז ןָאק םּור עשיקַאזָאק ןייד .טשינ

 ירַאֿפ טשינ טכַאלש ןייק םיא טימ ןָאק ךִיא רעּבָא ,םּור רעכעל

 ײז סָאװ ,ךיז ןָאמרעד ..ןייג טשינ ןלעװ ןקַאזָאק יד לייוו ,ןריֿפ
 ןֿפרָאװעג ךיז ןּבָאה ייז יװ ,הֿפיסא רעד ףיֹוא טגָאזעג ןּבָאה

 .ליװ ךִיא זַא ,ןגירשעג ןּוא ןזיּפש ןּוא ןדרעװש יד טימ רִימ ףיֹוא

 ,הטיחש רעד ּוצ ןריפ יז
 רימ ןלעװ טרָאד ,ןלעימֿכ ּוצ ןײג רימָאל ,יֹוזַא ּביֹוא --

 ,ללש ןיא טּולּב טימ ןקִיטעזנָא  ְךִיֹז
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 ןיֹוש ןטנַאדנעמָאק יד ךרּוד ןיא לעימכ זַא ,טגָאו'מ --
 | יה .ןרָאװעג טּפַאלקוצ

 זיא לעימכ .םיסקַאמ רעטָאֿפ ,טשינ ךִיא ּבֹולג ן;קרעד ---= |
 ,ןלַאֿפַאּב טשינ ןֿכַאל יד רע טעװ סרעטָאט ןָא ,סקוֿפ א

 עד ,ןסיװ סָאד ףרַאד'מ רעּבָא ,ךיֹוא ְךִיא ןיימ יֹוזַא --
 טימ טקינײרַאפ ךיז ןּוא ןאמערַאי ןטימעגסיוא רימ ןטלָאװ טלָאמ
 יֹזַא ךיז טניֿפעג סע ןעװ ,טָא !ןסָיװ ףרַאד'מ רעּבָא ,ןלעימכ
 ןוא ןּבײה .טשינ ארֹומ ןייק ןאמערַאי רַאֿפ לָאז סָאװ ,רעצימע
 טלָאװ ,ענעגנַאֿפעג ןּפַאכ ןיא ןטסָאּפרָאֿפ ַא טימ ןזָאלקעװַא ךִיז
 ,סנדליג עטַיֹור טימ לטיה ַא ןטָאשעגנָא םיא ךִיא

 ,סנדליג ןכוז טשינ ;םיסקַאמ רעטָאֿפ ,ןײג לעװ ךיא --
 0 ,םיר עשיקַאזָאק רָאנ

 ּוד ןּוא ,ןַאמַאטַא רעטײװצ רעד רימ ְךָאנ טס;ב ּוד -- |
 רעּבִיא ןַאמַאטַא רעטשרע רעד ןייז ךָאנ טסעװ ּוד ?ןײג טסליוו
 ןאמארעי רַאֿפ טסָאה ּוד לייוו ,םירֹוּבג יד רעּבִיא ,ןקַאזָאק יד
 'ןרעדָאֿפ ּוטסעװ רעטעפש ןּוא ,לָאקָאס ,ּוד יג .טשינ ארֹומ ןייק
 טסלָאװ ּוד ּביֹוא זַא ,רָיד גָאז ךיא רעּבָא ןלעװ טסעװ וד סָאװ
 רָאט ךיא רעּבָא ,ןעגנַאגעג ןיילַא ךא טלָאװ ,ןעגנַאגעג טשינ
 ,טשינ

 טעװ רעטָאֿפ ,רא ּבֹוא לײװ ,טשינ טרָאט רַנא --
 ןײלַא ךַיז טפיוק רַיא ןַא ,ןעיירש ןקַאזָאק יד ןלעװו ,ןיײגקעװַא
 ;טלעװ רעצנַאג רעד רעּביא ןעִילֿפּוצ ךיז ןלעװ ייז ןּוא ןעװעטַאר
 טקרַאטשעג רעצרעה ערעײז ןלעװ ,ןַײג לעװ ךִיא ּביֹוא ןוא
 ,ןרעוו

 / ?וּבעג רֶיד ךיא לָאז ןשטנעמ ליֿפיװ ןּוא --
 ה:חמ רע יילק ַא טימ ,ןעמענטימ טשינ ךס ןייק לעוו'כ

 -- ןענעבנגּוצרעטנוא ךיז ןּוא ןטלַאהַאּביצסיוא ךִיז רעטכייל זִיא
  ּבעגטימ ר מ ריא טנָאק ןקַאזָאק עטּוג טרעדנוה ףניֿפ ַא רעּבָא
 :עג ןעגנערּב ךייא לעװ ךִיֹא זַא ּפָאק ןיימ ןייא גייל ךיא ןּוא
 עכלעוו ןוֿפ ,ןרָיציֿפָא רָאנ ,רענלעז עטושּפ טשינ ןּוא ענעגנַאֿפ
 ,ןרעוו:ריוועג ץלַא טעװ ריא

 ןִיֹוש ןעמ טס;ש ץעינעימַאק ןוֿפ ,דלַאּב רָאפ ,יֹוזַא ּביֹוא --
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 ןֿכַאיל יד רַאפ העּושי ןּוא דײרֿפ ןּופ ןכייצ םיצ ןטַאמרַאה ןּופ
 ,עֿכעלקילגמּוא זנּוא רַאֿפ טוט ןּוֿפ ןכײצ םּוצ ןּוא

 / -=טיירג ךִיז ןעמּונעג דלַאּב ןּוא ןעגנַאגעגקעװַא זִיא ןּוהָאּב
 ןעג עכלעזַא ייּב קידנעטש יװ ,ןקַאזָאק ענײז ,ןײרַא געװ ןיא
 .עמַאמ יד רעדייא , טרוּכיש;ג ןּוא ןעקנורטעג ןּבָאה ,ןטייהנגעל
 =גּורטעג יז טימ טָאה ןײלַא רע ןּוא ,'ןעמענּוצ יײז טעװ טיֹוט
 "רע ,ןכָארקעג ולַאה ןוֿפ שזַא םיא זֵיא ןפנָארּב דעד זַא ,ןעק
 ןסייהעג ךיז רע טָאװה רעטעּפש ,טעילּוהעג ,טעװעדליװעג טָאה
 נָא ןעװעג יא רע יװ ֹוזַא ןּוא ,שטעגעשוד לסעפ ַא ןעננערּב
 ךיא ןֿפרָאװעגנײרַא ךִיז רע טָאה ךייז ןיא ןוא דלָאג ןַיא ןּוטעג
 ךטימ ןעמַאוּוצ לָאמ טיײװצ ַא ,לָאמ ןייא ןעוועג לבֹוט ךִיִז ,םיא
 :ןגירשעגסיֹוא טָאה ןּוא--ּפָאק

 ץשיכַאיל יד ,טֿבַאניעמַאמ יד יװ ,ץרַאװש טצִיא ןִיֹּב ךיא --
 | | ןעזרעד טשינ ךימ ןלעװ ןגיֹוא

 .!ד ףיֹוא טרעגלַאװעגסיוא ךיז טָאה רע יװ םעד ךָאנ ןּוא
 ןֿפיוא ןעגנּורּפשעגּפיֹורַא רע ןִיא ,רעכיּפעט עשיסרעפ עטּביורעג
 ןיא ןטירעגֿכָאנ ןענעז םִיא ךָאנ ןּוא ןרָאֿפעגקעװַא ןּוא דרעֿפ
 טיײלגַאּב ןענעז סָאװ ,ןקַאזָאק עיירטעג יד טייקלקנוט:טכַאנ רעד
 :ןֿפּורסיֹוא יד טימ ןרָאװעג

 !קילג םּוצ !םּור םּוצ --

 טרַאּפשעגנָא טאהעג ןיֹוש יקסּוטעשקס רעה טָאה יניּבלייניּב
 -ַא ףיֹוא ןסוטשעגנָא ךיז רע טָאה טרָאד ,ץעינילָאמרַאי זיּב
 ןוא דָאּב-טּולּב ַא טײל:טָאטש יד טנדרָאעגנײא ,דנַאטשרעדיװ
 טָאה ,ןעמּוקנָא סנגרָאמּוצ טעװ אמעראי טשרִיֿפ זַא ,ק;דנגָאזנָא
 ,רענלעז ןּוא דרעֿפ עטרעטַאמרַאֿפ ענייז ןעּורסיֹוא טזָאלעג רע

 =ַארַאּב ַא ףיֹוא םירבח יד ןֿפורעגֿפױנּוצ רע טָאה ךָאנרע
 :טגָאזעג ייז ּוצ ןוא גנוט

 ןּופ .ןעװעג הילצמ טָאג קנַאד ַא רימ ןּבָאה טציא זיִּב --
 ףַיא סיֹוטש .םירעיֹוּפ יד ןעמונעגמּורא טָאה סָאװ ,המיא רעד
 ַא סטשריֿפ םעד רַאפ עקַאט זנּוא ןטלַאה ייז זַא ,ןָא ךימ

 ךָאנ טייג טכַאמ עצנַאג ;ד ןַא ,ןּביֹולג ןּוא ךאוו עטשרעדָאֿפ
 יד
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 טשינ ךֶיֹו ןלָאז ײז זַא ,ןוט טֿכַארט ַא רעּבָא ןזּומ רימ ,זנוא
 ,םּוטעמוא טייג עּפורג ןייא .זַא ,קידנעעז ןּפַאכ

 .אבָאלגַאז רעה טָאה --!ןיײג יֹוזַא רימ .ןלעװ גנַאל ןּוא --

 ,טגערֿפעג
 =ָאװישק ןגעװ ןסיו טשינ ןלעװ רימ יװ גנַאל יֹוזַא --

 | ,ןסָאלשַאּב טָאה רע סָאװ ,ןסָאנ

 ןעמּוק ּוצ ןזײװַאּב טשינ רשֿפא רָימ ןלעװ ,יֹוזַא ּביֹוא --

 .טכַאלש רעד ּוצ רעגַאל ןיא
 ,טרעֿפטנעעג יקסוטעשקס רעה טָאה--ןייז ןָאק סע --
 ךיא ןיּב ןופרעד ןדירֿפּוצ קרַאטש ,רעה רעקידענג --

 לסיּבַא ןיֹוׁש ןּבָאה רַימ -- טגָאזעג ץישטכַאלש רעד טָאה --- טשינ

 .,הָאנטנַאטסנָאק ייּב םיעשר יד ףיֹוא טנעה יד טמערַאװעגנָא ךַיז

 ךָאנ זיא סָאד רעּבָא יז ייב טּפַאלרַאֿפ ךיֹוא ללש סעּפע ןּוא
 יייןעשזדנעוש רעגנִיֿפ יד !טשינרָאג ץלַא

 'ריא יװ ,ןטכַאלש רעמ ןּבָאה ָאד רשֿפא טעװ רַיא --

 ,טרעֿפטנעעג טסנרע יקסוטעשקס רעה טָאה--טניימ
 .קיאּורמּוא גּונעג אּבָאלגַאז טָאה -- ?ןעד יֹוזַא :װ וַא --

 .טגערֿפעג
 ןֿפיֹוא ןסיֹוטשנָא ףיז רימ ןענָאק גָאט עדַאיל ַא לײװ --

 םִיא ןלעטשרַאֿפ ּוצ טשִינ ָאד זִיא אדבּוע רעזנּוא םגה ןּוא ,אנֹוש

 .ןקידײטרַאֿפ ךיז ןזּומ רעּבָא רימ ןלעװ ,רעװעג טימ געװ טעד

 ןטײרּפשסיֹוא ךיז ןּומ רימ ;ןינע םּוצ קירּוצ רעק ךיא רעּבָא

 ןסָיװ זנוא ןגעװ לָאז ןעמ ידּכ ,הטש ןרעסערג סָאװ ַא רעּביא

 ;ד רימ ןומ טרָאד ןּוא ָאד ,לָאמַא ףיֹוא רעטרע רָאּפ ַא ןיא

 רעמ סָאװ ךיז לָאז המיא יד ידּכ ,ןליֹוקסיוא עקינעּפשרעדיװ

 גתֹועָיַדִי ןזָאלסיוהַא רימ ןזּומ םבּוטעמיא ןּוא ,ןגָארטרעדנַאנַאֿפ

 | ,ןלײטּוצ ןזּומ ךיז ןלעװ רימ זַא ,ךִיֹא ןיימ רַאֿפרעד

 ינָא ךיז יקסוװָאידָאלָאװ טָאה -- יֹוזַא ְךיֹוא ןיימ ךִיא --

 .סָאװ ,;ד ןּוא ןגיֹוא ערעיײז ןיא ןרעמ ךיז ןלעװ רָימ -- ןֿפורעג

 .ללדנעצ ןגעװ ןלײצרעד ןלעװ  ,ןסָאנָאװ;שק ּוצ ןֿפױלטנַא ןלעװ

 . ,רעטנזיֹוט רעק
  רעזנוא ָאד טנָעז ריא ,קינשטּורַאֿפ ר;ה רעקִידענג --

 .יופ



 :עג אטנע;פ;ּבדָאּפ טָאה -- ןלעֿפַאּב טנָאק רֶיא ןּוא ,רעריֿפ
 | ,טגָאז

 ןּוא עצוװָאקדָאלָאס ןייק װָאקנַיז ךרוד ןײג לעװ ךִיא --
 עג ;קסּוטעשקס טָאה -- רעטייװ ךָאנ -- ןענָאק לעװ ךיא זַא
 טייג ,אטנעיּפיּבדָאּפ קינטסעימַאנ רעה רעקידענג ,ריא -- טגָאז

 ,ןיּפּוק ןייק רָאֿפ ,לַאכימ ,ּוד --- :קס;שזַאטַאט ּוצ ּפָארַא ךיילג
 .ַאס ןּבענ שטּורּבז םוצ ץזָאלקעװַא ךַיז טעװ צּבָאלגַאז רעה ןּוא
 | ,ווָאנַאט-

 ,ןֿפּורעגנָא ךִיז אּבָאלגַאז רעה טָאה -- ?ךיא --
 ;ןלַאֿפניא ןּוא תואצמה טיֿמ שטנעמ ַא טנעז רֶיֹא ,ָאי --

 ,תֹוחָילש עקיזָאד יד ןמעננָא ןרעג טעװ רִיא זַא ,טניימעג ּבָאה ךִיא
 .סָאק ןעמענרעּביא גנּולײטּפָא עטרעפ יד טעװ טשִינ ביֹוא ןוא
 ,רעטסײמכַאװ רעד ,שטַאמ

 -- גנּוריֿפנָא ןיימ רעטנּוא רעּבָא ,ןעמענרעּביא טעװ רע --
 יעג לעּפתנ לָאמַא טַימ זיא רעֿכלעװ ,אּבָאלגַאז ןֿפּורעגסיֹוא טָאה
 נױװזַאּב ַא ןוֿפ רערִיֿפ רעד ןייז טעװ רע זַא ,קנַאדעג ןּופ ןרָאװ
 :רעד רָאנ סע זיא טגערֿפעג ּבָאה'ֿכ ּביֹוא --- .גנּולייטּבָא רערעד
 וצ ךייא טימ ךַיז דָאש ַא ןעװעג רימ זיא סע סָאװ ,רַאֿפ
 | ,ןדייש

 .ףשירעטילַימ ןַיא ןויסנ:לעּב ַא רעּבָא רֶיא טנעז ּוצ --|
 .,טגערֿפעג :קסװָאידָאלָאװ טָאה --- ?ם;נינע'

 טָאה ןַאשטָאּב םּוש ןייק ןעװ ?ןויסנ:לעּב ַא ןִיֹּב ךיא יצ --
 רעייא רַאֿפ קנַאשעג ַא ךייא ןוֿפ ןכַאמ ּוצ טכַארנעג טשינ ךָאנ-
 . יערג טַימ טרִיֿפעגנָא טַאהעג ןיֹוש ךִיא ּבָאה ,רעטּומ ןּוא רעטָאפי
 טנידעגּפָא ךיא ּבָאה ןּבעל ץנַאג ַא .רעד !װ ,סנעטסָאּפרָאֿפ ערעסי
 ,ןענַיד טציא זיּב ןעװעג ךָאנ טלָאװ ךיא ןּוא יײמרַא רעד ןיא
 .ףימ ךיז טָאה רַאכיס רעטלעמישרעֿפ ַא סָאװ ,סָאד טשינ ןעװ
 ײרד ןקעטש ןּבילגעג טרָאד יא ןּוא ְךיֹוּב ןיא טלעטשעגקעװַא-
 ןגעװ ןּוא תֹואּופר ךָאנ אטָאלָאג ןייק ןרָאפ טזּומֲעג ּבָאה'כ ,רָאי
 .סיֿפסיֹוא ןלייצרעד לָאמַא ךייא ךיא לעװ העיסנ רעקִיזָאד רעד
 ןײרַא געוו ןיא ךימ ךיא ליײא טצְ;א לייוו ,ךעל

 ןעגנַאלק סיֹורַא טזָאל ןּוא ,רעה ןיימ טרָאֿפ ,יֹוזַא ּביֹוא --
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 'ןיֹוש טָאה טשריפ רעד זַא ןוא טּפַאלקוצ ןיֹוש זיא ;קצינלעימכ ַאז
 .םייּב -- טגָאועג יקסוטעשקס רעה טָאה -- ןטימעג ווָארּוקסָארּפ
 .ףיוא ןּבולקּברעיא קרַאטש רַיֹא טלָאז ענעגנַאֿפעג ןעמענרַאֿפ
 .טלָאז ,ץעינעימַאק ןּוֿפ סנעטסָאּפרָאֿפ ןענגעגַאּב טעװ ריא רעּבָא
 ןּבעג ןענָאק ןלָאז סָאװ ,עכלַעז ַא ןּפַאֿכרַאפ ּוצ ןעֶ;מַאּב ךיז ריא

 ּפֶא ןבעג ,ןּבָאה רימ סָאװ ,;ד לײװ ,ןסָאנָאװישק ןגעװ תֹועיִדי
 | | .תורימס טַימ לֹופ ןטכירַאּב

 .םִיא לָאז ,ןײלַא ןסָאנָאװישק ןענעגעגַאב ךיא לָאז .יאולה ---
 לעװ ,גנּוריּפשסיא ַא ףיוא ןרָאפּוצסױרַא קשח ַא ןעמעננָא רָאנ
 רעּבמיא ןּוא רעֿפעֿפ ןוֿפ םעט םעד ןכּוזרַאֿפ ּוצ ןּבעג םיא ךיא
 . יסיֹוא םיעשר יד לעװ ךיא ,ןרעה עניימ ,טשינ ארֹומ ןייק טָאה

 !ןענרעל יז ףךיא לעװ ןצנַאט ּוליֿפא ,ָאי -- ןעגניז ןענרעל
 ןיא ןֿפערט רעדיװ ךיז רימ ןלעװ םּורַא געט ירד ןיא --

 ישקס טָאה -- !געװ ןייז ןיא רעדעי טציא ןּוא ,עצ;גלָאמרַאי
 . ןרעה עניימ ,ךייא ךִיא טעּב ןשטנעמ ;ד ןּוא --- .טגָאזעג :קסּוט
 י .ןעניֹוש רֶיא טלָאז

 רָעּביא ןּבָאה -- !עצנַילָאמרַאי ןיא םּורַא געט יירד ןיא --
 ,אטנעיּפיּבדָאּפ ןּוא ;קסווָאידָאלָאװ ,אּבָאלגַאז טרוחעג



 לטיּפַאק 6

 .ןייז ןוֿפ שארּב ,ןײלַא ןּבילּבעג זיא אּבָאלגַאז רעה ןעװ

 , וליפַא ,ענטּומַאלַאק ןרָאװעג לָאמַא טימ סעּפע םיא זִיא ,גנּולײטּפָא

 , ,ןּבעג ןעװעג רע טלָאװ ךס ַא ןּוא ,טשרעהַאּב םִיא טָאה רחּפ ַא

 רעדָא ,ןיקסוװָאידָאלָאװ ,ןיקסּוטעשקס ןּבָאה ךַיז ןּבענ לָאז רע זַא
 5ַאֹּב ןטסרעממַא ןצרַאה ןיא טָאה רע עכלעװ ,ןיגנָאל רעה םעד

 ,רעכָיז ןצנַאגניא טליּכעג ךיז טָאה רע עכלעװ ייּב ןּוא טרעדנווװ

 ןוא טייקטקישעג רעײז ןיא טּביֹולגעג רע טָאה דנילּב יֹוזַא

 - ,הריבג

 שארּב קיטעמּוא גּונעג ןטַירעג תליחּת רעּבירעד זיא רע

 עלַא ףיֹוא דשה טימ ךיז קִידוקּיקמּוא ןּוא גנּולײטּפָא ןייז ןיֿפ

 ,תונּכס יד ןעװעג רעשמ ךַיז הבשחמ רעד ןַיא רע טָאה ,ןטײז

 :טמּורּבעג ןּוא ,ןסיֹוטשנָא טנעקעג ךיִז טָאה רע עכלעװ ףיֹוא

 יז ןּופ רעצימע ןעװ ,ןעװעג רעסעּב טרָאֿפ טלָאװ'ס --

 וצ ,טמיטשַאּב םענײא טָאה טָאג סָאװ ּוצ .ןעװעג ָאד טלָאװ

 עג ןּבָאה ירד עקיזָאד יד ןּוא ,ןֿפַאשַאב םִיֹא רע טָאה םעד

 ּוצ ביל ןּבָאה יײז לייװ ,סעקוװַאיּפ סלַא ןרעװ ןריֹוּבעג טֿפרַאד

 יב ערעדנַא יװ ,תמחלמ רעד ןיא ךִיז ןלַיֿפ ײז ,טּולּב ןגיוז

 יז ןּבָאה רעכייּב ,רעסַאװ ןיא ש.8 יד יװ רעדָא ,שַאלֿפ רעד

 ײּב ןעועג ךִיא ּבָאה ןיקסּוטעשקס .ערעװש טנעה רעּבָא ,עטֿכײל

 טקַאה רע .יא סָאד הירּב ַא רַאֿפ סָאװ סיײװ'כ ןּוא טעּברַא רעד

 .הֿבָאלמ עטּבִילַאֿב ןייז זיא סָאד .תוליֿפּת ריזנַא יװ ,ןשטנעמ
 טכּוז ןּוא טשינ ּפָאק םענעגייא ןייק טָאה סָאװ ,רעניווטיל רענעי

 ןטסקינײװמַא ;ןָאק ןָיא טשינרָאג טלעטש ,ּפעק עדמערֿפ ירד

 טשינ ןייז ךיֹוא ןּומ סָאד רעּבָא ,שֿפנ םענײלק םעד ךִיא ןעק

 סָאװ ,םעד ןוֿפ ןֶעגנירד ויֹולּב לָאז ךַיא ןעװ ,לגיֹופ עדַאיל ןייק

 רימ טָאה יקסּוטעשקס סָאװ ןּוא ווָאניטנַאטסנָאק ייּב ןעזעג ּבָאה'כ
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  טרָאֿכ קילג םּוצ !ןייז סָאד זומ לגרֿפ ַא -- טלייצועד םיא ןגע'י
 לעװ ןטסעּבמַא זַא ,רָימ טכַארט ך;א ןּוא רָימ ןוֿפ טייוו טשינ רע
 יד לייװ ,ןקינײרַאֿפ םיא טימ ךימ לעװ ךִיא ּביֹוא ,ןּוט ךנא
 ,ןייג ּוצ ּוװ סײװ ךִיא יצ ,ןטעיטּוצ יֹוזַא ךימ ןלָאז סעקשטַאק

 רעד ףיֹוא םַאזנייא רעייז טליֿפרעד ךיז טָאה ַאּבָאלגַאז רעה
 ךיז ףיֹוא תונמחר ַא ןעמּונעגנָא שזַא םִיא טָאה סע זַא -- טלעוו
 .ןײלַא

 ףיֹוא טָאה רעדעי -- טמורּבעג רע טָאה -- וָאי ,ָאי --
 טשִינ ,רבח ןיק טשינ ?סָאװ ךיא ןּוא ,ןקּוקּוצמּוא ךיז ןעמעװ

 / יּױטּפ ןוא -- ךִיא ןיּב םֹותי ַא .עמַאמ ןייק טשינ ,עטַאט ןייק
 .נענרעד ךַיז שטַאמסָאק רעטסיײמכאװ טָאה עגר רעד ןיא

 | :םָיא ּוצ טרעט
 ?רימ ןעיײג ןִיהּוװ ,טנַאדנעמָאק ר ה ועקידענג -- |

 ?עגרעּביא אּבָאלנַאג רעה טָאה -- ?ןעײג רַימ ןיהּוװ ---
 ןֿפיֹוא טכײלגעגסיֹוא ךיז רע טָאה לָאמַא טימ -- ?סָאװ -- טרזה
 .סעסנָאװ יד ןּוטעגיײרד ַא ןּוא לטָאז

 -- !ןלעפעגליֹוו יֹוזַא טעװ רימ ּביֹוא ,ץעינעימַאק ןייק --
 | לףטסײמכַאװ רעה ,טסייטשרַאפ

 קידנגײװשליטש ןּוא טגַײגרַאפ ךיִז טָאה רעטסײמכַאװ רעד
 סָאװרַאֿפ קידנעײטשרַאֿפ טשינ ,ןעײר.יד ןיא ןגיוצעגקַירוצ ךיז
 / טָאה אּבָאלגַאז רעה ןּוא ,טרעזיײּבעג ךיז טָאה טנַאדנעמָאק רעד
 טָאה רעטעטש ,ןקילב עקידנרָאצ רָאּפ ַא ךיז םּורַא ןֿפרָאװעג ךָאנ
 | .:טמּורּבעג רעטייוו ןּוא טְקִיאּורַאּב ךָיִז רע

 רימ ךיא לעװ ,ץעינעימַאק ןיק ןרָאֿפ לעװ ךִיא ּביֹוא -- :
 ןשיקרעט ןפיֹוא ,סעטַאיּפ :ד ןיא תֹוקלמ טרעדנוה ןּבעג זָאל
 ןּבענ ןעװעג טלָאװ ייז ןוֿפ רעצִימע ןעװ ווֿפט !ּוֿפט .רעגייטש
 ךיא לעװ סָאװ .טריּפשעג ךִיז ןוא טּומ רעמ ךיא טלָאװ ,,רָימ
 .ןייז טלָאװעג רעסעּב ןיֹוש טלָאװ'כ ?ןשטנעמ טרעדנוה ט:מ ןוס
 .לכש ןיז ןַיא ןֹוחטּב שטנימ רעד  טָאה טלָאמעד לײװ ,ןיײלַא
 תואצמה טִימ ןפמעק ןענעק ןלָאז רִימ זַא ,לֶיּפּוצ רימ ןענעז טציא רעּבָא
 רעקידלזממילש רעייז ַא ,ךִיז ןק;דײטרַאֿפ ּוצ ףיֹוא קינײװ ּוצ ןּוא
 ,ןטסָאפרָאֿפ םָעֹד ןלייטוצ ּוצ ןלַאֿפעגניײא ןיקסוטעשקס זיא קנַאדעג
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 רעּבָא ,ךיז טּוט רָימ רַאֿפ סָאװ סייוו'ּכ ?ןײג ךיא לעװ ּוװ ןוא

 רעװ ןּוא ,רימ רעטניה ךיז טוט סע סָאװ ,ןגָאז רָימ טעװ רעװ

 יץגרעטנּוא טשנ;נ טרָאד ןּבָאה םידש יד יצ ,ןיז ברע רימ טעװ
  !הרבח עניײֿפ ַא {ןּוהָאּב ןּוא סָאנָאװ;שק ?ץענ ַא סעּפע טלעטש
 ןוֿפ תֹוחֿפה:לכל ךִימ טיה ,טָאג !ןעמענ ייז לָאז לװײט רעד זַא
 ּףט -- ןֿפערט ּוצ םִיא טימ ךיז טשטניװ :קסוטעשקס .ןענּוהָאּב

 טשטנגַיװ רע סָ}װ ,סָאד םִיא שטנַיװ ךִיא !ױנעטָאג ,ּבילּוצ םִיא
 זיּב ןרַאּפשנָא לעו'כ !ןמא -- טנײרֿפ ןייז ןִיּב'5 לײװ ,ןילַא ךיז

 ענעגנַאֿפעג ןּוא ,עצנילאמרַאי ןייק ןרעקקִירּוצ ןּוא שטּורּבז .םּוצ
 זיא סָאד .ןײלַא ןלָיװ ייז ליֿפ יװ ,רעמ ןעגנערּב יז ךיא לעװ
 | | ,טייקיניילק ַא

 .םיא ּוצ ןעגנַאגעגוצ שטַאמסָאק ןזיא לָאמַא ט;ימ

 ןעמ טעז רעטייר סעּפע ,טנַאדנעמָאק רעה רעקידענג .--

 | : ,לגרעּב ןרעטנַיה

 ?ּוו ?ּוװ !לװייט םבּוצ ןרָאֿפ יז ןלָאז --

 ,םינמ;ס ןעזעג ּבָאה'כ .גרַאּב ןרעטניה ,טרָאד טָא --

 ;רָעטילימ ---

 ,רעטָילַימ ,ךִיַז טכּוד --

 ?ײז ןענעז ךס ַא ןּוא ןסייּב טניה יד יײז ןלָאז --

 ָאד ךיז ןלעװ רָימ זַא ,טייוו זיא'ס לייוו ,טשיג סייוו'כ --
 =בירעגמוא ןלַאֿפַאּב יז רָימ ןלעװ ,ןזלעֿפ ;ד רעטנַיה ןטלַאהַאּב
 עסיֹורג ּוצ ַא ןִיא סָאד ּביֹוא .םּורַא-ָאד ןעיײג ייז לייוו ,טייהרעט

 ןרעהרעד טעװ רע ,טייו טשינ יקסװָאייָאלָאװ רעה זיא ,טכאמ

 .ףליה ּוצ ןעמּוק רע טעװ ,יירעסיש {}

 :עג גָאלשַא גנילצולֿפ טּומ רעד טָאה אּבָנלגֲאז רעה םעד

 םיא גנּולֿפײװצרַאפ יד טָאה רשֿפא ,ןייו יװ ,ןײרַא ּפָאק ןַיא ןּוט
 ָאװ זַא ,גנּונֿפָאה יד רשֿפא ןּוא ,םִישעמ ּוצ סיֹוטש ַאזַא ןּבעגעג

 .עג ץילּב ַא טָאה רע זַא ,גּױנעג ,טנעָאנ ְּךָאנ ויא יקסװָאידָאל
 לד טלמ טקּוקעג קידארֹומ טָאה ,דרעװש רעליֹוה רעד טימ ןוט

 :ןגיױשעגסיוא ןּוא ןגיֹוא
 יַאּב ײז ןלעװ רֶיֹמ -- !ןזלעֿפ יד רעטנִיה ךיז ןטלַאהַאּב --

 איםיעשר יד ןזייװ ןלעװ רימ !טײהרעטכִ;רעגמּוא ןלַאפ -
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 יד ּוצ טזָאלעג ךיז ןּבָאה רענלעז עקגילֿפ סטשרִיֿפ םעד |
 םּוצ טיירג ,טלעטש;גסיוא ךַיז ייז ןּבָאה ןיע:ףרהּכ ןּוא ןולעֿפ

 : ,לַאֿפרעבִיא ןטירעגמוא
 טזָאלעג ךַיז טָאה ףֹוס םיצ ;העש ַא רעּבִירַא זיא זיא סע

 לֹוקרעדיװ רעד ,יעלנעמ עק;דנעמיקנָא ןוֿפ רעדליפעג ַא ןרעה
 עלייוו ַא טימ ןּוא רעדל עכעלײרֿפ ןּופ רענעט ןגָארטעגנָא טָאה

 עג ןּבָאה סָאװ ,רענלעז יד ןוֿפ ןרעיֹוא ;ד ןַיא ןֹּבָאה רעטעּפש
 =יפ ,ןעלדיֿפ ןּופ ןעגנַאלק טכלַיהעגּפָא ,ש;נעטלעהַאב ןיא טרעיֹול

 ןעגנַאגעגּוצ רעדִיװ זיא רעטסײמכַאװ רעד .קעולדּוד ןּוא ךעלעֿפ
 :טגָאזעג טָאה ןּוא אּבָאלגַאז רעה םּוצ

 טשינ ,טנַאדנעמָאק רעה ,רעטילַימ ןייק טשִינ זיא סָאד --

 ,הנּותח ַא זיא סָאד ,ןקַאזָאק ןייק
 יז לעװ ךיא -- טגָאזעג אּבאלגַאז טָאה -- !הנותח ַא --

 !ןטרַאװ ייז ןלָאז ,ןלָיּפשּפָא
 ,דרעֿפ ןֿפיֹוא ןטירעגקעװַא רע זִיא רעטרעװ עקיזָאד יד ײּב

 טלעטשעגסיֹוא ךִיז ןּוא רעגלעז יד ןטירעגכָאנ ןענעז םִיא ךָאנ
 .הרּוש ַא ןִיא געװ ןֿפיֹוא

 .ןגנרשעגטיוא קידארומ אבגאלנַאז טָאה -- ןרימ ךָאנ --

 ףעטעּפש ,ןסָאלשעג טשרעּוצ ןטירעג ןענעז רענלעז יד
 לָאמַא טימ ךיז יז ןּבָאה ,זלעֿפ םעד קיידנעלגנִירמּורַא ןּוא ּפָאלַאג
 יײוַצ ןענעז סָאװ ,ןשטנעמ עּפּורג רעד רַאֿפ טרַאה טלעטשעגּפָא
 =עגָאּב ןטכַירעגמּוא םעד ּבִילּוצ ןרָאװעג טלעמּוטּוצ ןּוא טשַימ
 .שִינעג

 .ןטייז עדייַּב ןּופ ןֿפּורעג ןעמ טָאה -- !יטש !יטש --
 ןענעז שארּב .הנותח עשִירעיֹוּפַא ןעװעג תמאּב ןיא סָאד

 רעד ,טסיטײלֿפ רעד ,רעֿפײּפ-קַאולדּוד םעד דרעֿפ ףיֹוא ןטַירעג
 ידניֿפּוליגּב ןיֹוש טעמכ ןּבָאה עכלעװ ,רעקיֹוּכ ײװצ ןּוא רעלדֿפ
 ,הלֿפ יד ןטירעג טָאה ייז ךָאנ ,םִינּוגינץנַאט טלִיּפשעג טייהרעק
 רָאה עטזָאלּוצ טַימ ןוַא קָאר םעלעקנּוט ַא ןִיא לדיימ רֶעטנּומ ַא
 ךעלדיימ הלֿכ ;ד טלעגנירעגמּורַא יז ןּבָאה סע .ןעלסקַא ;ד ףיֹוא
 ןגיֹוצעגנָא ,ץנערק ןגָארטעג ןּוא רעדיל ןעגנּועג ןּבָאה עכלעו
 ןסעזעג ןענעז ,ןט:רעג ןּבָאה ךעלדײמ עלַא -- טנעה יד ףיֹוא
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 טַימ עטרִיצַאֿה ,עטצ ּפעגסיֹוא ,ןליּבסנַאמ חשעמ דרעפ יד ףיֹוא
 ַא ?װ סנעטייװ רעד ןּופ ןהעועגסיוא ןּבַאה ןּוא ךעלעמ;לּב-דלעֿכ

 :םיט ַא ףיֹוא ןַיא הרּוש רעטייװצ רעד ןַיא ,ןקַאזָאק עטיֹור הנחמ

 טָימ סרעריּפרעטנּוא יד ןּוֿפ ןטימנִיא ןתח רעד ןטירעג דרעֿפ קיט

 ףיֹוא ןעװעג ךעלנע ןענעז סָאװ ,סנקעטש עגגַאל ףיֹוא ץנערק
 ןּוא הלּכיןתה ןּופ ןרעטלע יד ןטירעג ןענעז ףֹוס םּוצ -- ןזִיּפש
 ךעלעגעװ ,עטעּבעגסיא יֹורטש טַימ ,עטכייל ;ד ףיֹוא ןטסעג יד

 =ָאה עכלעװ ,ריּב ןּוא דעמ ,ןפנָארּב טימ ךללסעֿפ ןגעלעג ןענעז

 ןֿפײלג טשינ םעד רעּבִיא ק;דנרָאפ ,טרעלקעג קַאמשעג ךִיז ןעּב
 | ,געוו ןקינײטײש

 ;ןטײז עדייּב ןופ ןֿפּורעג ןעמ טָאה -- ןייטש !ייטש --
 יד .שינעשימּוצ ַא ןענַאטשטנַא זיא םלֹוע:הנותח םעד ןשִיװצ

 ,ךַיז ןעֶיצקִירּוצ ןּוא ןעיירש קידהמיא ןעמּונעג ןּבָאה ךעלדיימ |

 =ץעגריווַא ןענעז סרעריפרעטנּוא ערעטלע ןּוא םירּוחּב יד ןּוא
 רַאפ ךעל ,יײמ יד ןצִישַאּב ּוצ ןטסּורּב יד טימ ידֹּכ ,ןעגנִירּפע
 | ,לַאֿפרעּבִיא ןטכירעגמּוא םעד

 טימ קַידנֿכָאפ ןּוא ןעגנורּפשעגוצ יז ּוצ זיא ַאבָאלגַאז רעה
 ,םירעיֹוּפ ענעקָארשעגרעּביא יד ןוֿפ ןגיֹוא יד רַאֿפ דרעװש רעד

 | :תֹולֹוק ןֿכַאמ ןָעמּונעג רע טָאה
 הדירמ רעד ּוצ !םידרֹומ ,ןקע עשיטניה ,ןסקָא !ַאה --

 . ,ריא טלַאה ןסָאנָאװישק טימ !ןיטשּוצּוצ טסילגרַאֿפ ך יא ךִיז טָאה

 ךָיִז טלעטש רִיא ?ןעגנּוריּפשסױא ףיֹוא טרָאֿפ רַיא !סעקַאדײל

 יד ףיֹוא טנַאה רעיא ףיֹוא טּביֹוה רֶיא ?געװ ןיא ליח םעד

 ןיא !תומשנ עשיטניה עקיצימש ,ןּבעג ףייא לָעוכ ?עטכַאלש

 ,ןעִיצֿפורַא הילּת יד ףיֹוא ,ןדַימש ןסייה ךייא ךיא לעװ ןטייק

 סנֿכערּברַאֿפ עלַא רַאֿפ ריא טעװ טצִיא !רענידנצעג ,ָא !םיעשר ,ָא

 | !ןלָאצַאּב
 :ץגּפָארַא ןיא ,ּביֹוט ַא יװ יֹורְג ,רערַיֿפרעטנּוא רעטלַא ,ַא

 .נָא ןּוא ץישטכַאלש םּוצ ןעגנַאגעגּוצ זיא ,דרעֿפ ןיפ ןעגנורּפש

 ןקּוּב ךיז ןעמּונעג רע טָאה ,0וֿפ ןרַאֿפ קידהענכח םִיא קִידנּפַאֿכ

 | ;םימחר ןטעּב ןּוא םיא רַאֿפ
 טגנערּב ,רעטַיר רענעריֹוּבעגלוװ:ְךִיֹוה ,ךיז סמערַאּברעד --



 רימ ,תודע רעזנוא זֵיא טָאג ,ןשטנעמ עמערָא ןייק םּוא טשיע

 ןעײג רימ ,רימ ןעייג םידרֹומ יד ּוצ טשינ ,קידלּושמּוא ןענעז

 דימש םעד רטימיד בֹורְק רעזנּוא ,ןיטַאיסּוה ןּוֿפ ,ךריק רעד ןופ

 סרענדעּב םעד ,ןעינעסק טימ הנותח ןייז ּוצ טרִיֿפעג רַימ ןּבָאה

 / יסײצלָאמ ַא ףיֹוא ,הנותח א ףיֹוא ןעייג רימ ,רעטכָאט

 . רעד סָאה--רעה ןיימ ,ןשטנעמ עקִידלּושמּוא ןענעז סָאד --

 .טעשטּפעשעג רעטסײמֿפַאוו

 ןסָאנָאװישק ןּוֿפ !םיעשר ןענעז סָאד ! ענַאד ןוֿפ קעװַא --

 .ןגירשעגסיֹוא ַאּבָאלגַאז טָאה--הנותח יד ףיוא ןעמּוקעג יײז ןענעז

 ןקז רעד טָאה -- !ןעמעגנייא הנושמ?התימ ַא רע לָאז --

 רימ ,ןעזעג טשינ ןגיא יד רַאֿפ םִיא ןּבָאה רָימ --- ןֿפורעגסױא

 ,רַאה רענעריֹוּבעגליױװ:ךיֹוה ,תונמחר טָאה ,ןשטנעמ עמערָא ןענעז

 ןּוא ,סטֿפעלש ןייק טשינ םענייק ןעּוט רימ ,ךרּוד זנּוא טזָאל

 .רָימ ןסיײװ זיא טכילפ רעזנּוא סָאװ

 י.!ןײג רֶיא טעװ ןטייק ןיא עצנילָאמראי ןייק --

 טעװ רַיא !רַאה ,ןסייה טעװ רָיא ּוװ ןיג ןלעװ רימ --

 ,דסח ַא זנּוא טימ טּוט רעּבָא !ןגלָאּפ ןלעװ רימ ןּוא ,ןלעפַאּב

 זנּוא ןלָאז ייז זַא ,רָענלעז ןרעה יד טסייה !רעטיר רעקידענג

 טָא --לחֹומ זנּוא טייז -- ןיילַא רימ ןּוא ,ןוט טשינ סטֿכעלש ןייק

 ןּופ קילג םּוצ ןנּוא טימ סיֹוא טקנירט :קידהענכה ךיז רימ ןייֹונ

 עטסָארּפ ןוֿפ ךיײרֿפ רעד ּוצ ,רַאה רעקִידענג ,טקנירט ..,הל: :ותח

 ,ןטָאּבעג ןּבָאה ןטֿפירש עקילײה יד ןּוא טָאג יװ יֹוזַא ,ןשטנעמ

 טימ לעװ ךיא זַא ,ןעניימ טשינ רעּבָא טלָאז ריא --

 ַאבָאלגַאז רעה טָאה--!ןעקנירט לעװ ךיא ּביֹוא ,ןּוט םידסח ךייא

 ,טגָאזעג ףרַאש

 --החמש טימ ןגירשעגסיֹוא ןקז רעד טָאה--!רַאה ,ןיינ --

 ײרשעג ַא רע טָאה -- !םירמזיילּכ ,יעה !ןעניימ טשינ .ןלעװ רימ-

 רעק;דענג רעד לייו ,רעטַיר ןקַידענג םעד דֹובּכל טלִיּפש--ןוטעג

 ןדעמ ךָאנ גנירּפש ַא טיג ,םירוחג ,ריא ןּוא ,רעטּוג ַא זיא רעטַיר-

 ,שטנעמ עמָערָא טעװ רע ןועטיר ןקידענג ןרַאֿפ דעמ ןסָיז ךָאנ

 !רַאה ,ןעקנַאד רֶימ !רעכיג ,םירוחּב ,רעֿפיג .הלוע ןייק ןּוט טשינ

 =סעֿפ יד ּוצ טעּפמיא ןייא ןיא ןֿפָאלעג ןענעז םירוחּב יד
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 =עג ןבָאה סע ,ךצלקייפ יד טקיֹוּפעג ןּבָאה לײװרעד ןּוא ,ךעל
 יד ןזָאלּבעגנָא טָאה רעֿפַײֿפ-קַאולדּוד רעד ,ןעלדיֿפ יד טעשטשיּפ
 יד ,םערָא ןרעטנּוא קַאזלדּוד םעד ןשטיינק ןעמּונעג ןּוא ןקַאּב
 ..סנקעטש יד ףיֹוא ץנערק יד טימ טלקָאשעג ןּבָאה סרעריֿפרעטנוא
 רעמ לָאמַא סָאװ ןעמּונעג ךִיז רענלעז יד ןּבָאה ,סָאד קידנעעז
 =ךיימ יד ףיֹוא ןקּוק ןּוא ןעלכיימש ,סעסנָאװ יד ןעיירד ,ןְקּורּוצ
 פִא ײנסֿפוא ןּבָאה סע .םירוחּב יד ןוֿפ סעציײלּפ יד ךרּוד ךעל
 ןּוא ָאד ןוא ,רעּבירַא זיא קערש יד ןּוא -- רעדיל ןעגנולקעג

 ="ַאהיוא ןַאהּוא, עקידײרֿפ טכלִיהעגּפָא ּוליֿפַא ןּבָאה טרָאד -
 | .,ןעיירשעגסיֹוא

 טשיג לָאמַא טימ ןרָאצמירג ןייז טָאה ַאּבָאלגַאז רעה רעּבָא
 ,דעמ טרָאװק ַא ןּבעגעג םיא טָאה'מ ןעװ ּוליֿפַא -- ןטלַאהעגנייא
 ,ריא ,םיעשר ,ריא, :ליטש רעד ןיא טמורּבעג ךָאנ רע סָאה
 יד טקנוטעגניא טַאהעג .יֹוש טָאה רע ןעװ ּוליֿפַא "!סעקַאדייל
 ןּבָאה ,הקשמ רעד ןוֿפ ךַאלֿפרעּביוא רעלעקנּוט רעד ןיא סעסנָאװ
 88 טָאה רע ;גױצעג-עדנַאנַאֿפ טשינ ךָאנ ךיז ןעמערּב ענײיז
 :עג רע טָאה ,ןגיֹוא יד טימ קידנעלטניּפ ןּוא ּפָאק םעד ןּביוהעג
 םעט םעד ןייגרעד ליה סָאװ ,רענייא יװ ןּפיל יד טימ טּפַאלק
 :טשודיחרַאֿפ טקירדעגסיוא םינּפ ןייז טָאה רעטעּפש--קנַארטעג ןופ
 ,םענייאניא גנוגערֿפיוא ןּוא טייק

 :סעמַאכ -- טמּורּבעג רע טָאה -- !טּבעלרעד ןטייצ ענייש --
 ?טסגייוש ןּוא וצ סָאד טסעז ּוד ,טָאג .דעמ ַאזַא ןקנירט

 טרָאװק יד טגײלעגּוצ רע טָאה רעטרעװ עקיזָאד יד ְּךָאנ
 : ,םעדָאּב םּוצ זיּב טקידיײלעגסיוא יז ןּוא ליֹומ םּוצ

 ןעמּוקעג םיא םלֹוע:הנותח רעצנַאג רעד ןיא לייוורעד
 ,,יײֿפ ןזָאלּפָא ןּוא סטכעלש ןייק ןּוט טשינ יװ לָאז רע זַא ,ןטעּב
 טשינ ַא ,ַאינעסק ,הלּכ יד ןעמּוקעג ךיֹוא ײז טימ זיא סע
 א רעּבָא ,ןגיוא יד ןיא ןרערט טימ ,עקידנרעטיצ ַא ,עטסיירד
 טָאה ,קידנעמיקּוצ .ןרעטשנגרָאמ רעד יװ שנייש ןּוא עטמַאלֿפּוצ
 טשיקעג ןּוא "!רַאה ,תינמחר טָאה, :טנעה יד טגײלעגֿפיֹונּוצ יז
 .טימ ןיא ץרַאה סצישטכאלש םעד--לוונטש ןלעג סַאּבָאלגַאז רעה
 ןעגנַאגּוצ םיא ןַיא סקַאװ יװ לָאמַא
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 ןיא ןעמֹונֲעג רע טָאה ,לטרַאג ענרעדעל יד קידנזיײלּפיוא
 ןדליג עטיֹור עטצעל יד ק;דנעלּבַארגסיֹורַא ןּוא ןעלבַארג ריא:

 רע טָאה ,ןּבעגעג טַאהעג םיא טלמּונַא טָאה טשר;ּפ רעד סָאװ

 :ןַאינעסק ּוצ טגָאזעג-
 ,תוָעּונצ עלַא ְךיֹוא יו ךיד ןשטנעּב טָאג לָאז !רידַאנ --

 טנָאקעג טשינ טיקטרירעג ןּוֿפ ץ;שטכַאלש רעד טָאה ָאד

 אינעסק עקַימערּב:ץרַאװש ,עקנַאלש עקיזָאד יד לייו ,ןדער רעמ-

 טָאה אּבָאלגַאז רעה עכלעוי ,ןיטשריֿפ יד טנָאמרעד םיא טָאה
 יצ ןּוא ךעּבענ טצִיא יז ןיא וי; ,רעגייטש ןייז ףיֹוא טּבילעג
 ןּוא -- טכַארטעג רע טָאה "??םיכָאלמ עקילייה יד טרָאד יז ןטיהי
 ןליפעגיחונמחר ןוֿפ טלוֿפרעּביא ןעוװעג ןיֹוש ןצנַאגנִיא ןיא רע

 ןשּוק ּוצ ןּוא ןולַאה ּוצ ןדעי טימ ךיז ןעװעג טיירג ןּוא
 עג טָאה ,טייקעטּוג ןײז קידנעעז ,םלֹועיהנותח רעד ןּוא |

 ןּוא םיא ּוצ ךִיז ןּפּוטש ןּוא ןעגניז ןּוא החמש ןּופ ןעיירש ןעמונ-
 =עגסיֹוא רדסּכ ןעמ טָאה--!רעטּוג ַא ןיא רע, ,סעלָאּפ יד ןשּוק

 .--רע טיג ןדליג עטיֹור !ךַאיל רענעדלָאג ַא--םלֹוע ןשיװצ ןֿפּור-

 קִילג ַא !םִיא ּבױל ַא !רַאה רעטּוג ַא ,ןײּב ןײק טשינ טּוט רעי
 קרַאטש יֹוזַא ,טלסיײרטעג שזַא ךיז טָאה רעלדיֿפ רעד "!םיא ףיֹוא
 ןגיֹוא יד שזַא ןענעז רעֿפײֿפ.יקַאזלדּוד םעד ,טליּפשעג רע טָאה
 ןענַאטשעגּפָא טנעה יד ןענעז רעקיֹוּפ יד ייּב ,ןכָארקעגסיֹורַא
 זיא רעֿכלעװ ,ןדחּפילעּב רעסיֹורג ַא םינּפַא ,רענדעּב רעטלַא רעדי

 טצַיא ךיז טָאה ,םלֹוע םעד רעטניה ןענַאטשעג טײצ עצנַאג יד
 ןּוא ןירענדעּב רעד ּבײװ ןטימ ןעמַאזּוצ ןּוא טנרָאֿפ טקּורעגסיֹורַא
 ךיז רע טָאה ,עמַאמ סנתח םעד ,עכילַאװָאק רעטלַא רעד טימ:
 ויא'ס לייװ ,הנותח יד ףיֹוא םײהַא ןטעּברַאפ ןּוא ןגיינ ןעמונעג-
 ,לומ-ןמיס ַא -- הלּכ:ןתח רַאֿפ ןּוא חרֹוא ַאזַא ןּבָאה ּוצ דֹובּכ ַא

 ןטלַאה סָאד יז ןלעװ ,ןּוט ּבֵילּוצ טשינ ײז טעװ רע ּביֹוא ןוא
 יד ןּוא ןתח רעד טגינעג ךיז טָאה ײז רעטניה .הליע ַא רַאֿפ
 טסָארּפ ַא ןעװעג ןיא יז םגה סָאװ ,ַאינעסק עקִימערּב:ץרַאװש
 ןטסרעממַא טעװ יז זַא ,טנעקרעד דלַאּב רעּבָא יז טָאה ,קדיימ-
 יא רָאטיח רעד זַא ,ןגירשעג ןּבָאה רעריפרעטנוא יד ןּוא ,ןלֶעוּפי
 ינֲא געװ ןייק ןֿפרַאד טשינ טעװ רעטְיר רעד זַא ,טײװ טשיי
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 ףּבכמ טעװ ןּוא ךייר זיא רענדעּב רעטלַא רעד זַא ןּוא ,ןגייל
 =עג קוק ַא סָאה ַאּבָאלגַאז רעה ,דעמ ןרעסעּב ךָאנ ַא טימ ןייז
 =אּב ךיז סעסנָאװ יד ןבָאה ןעמעלַא ייּב :רענלעז יד ףיֹוא ןּוט
 טלעטשעגרָאפ ןוש ךיז ןּבָאה ייז לײװ ,ןזָאה יד ייּב יװ ןגיוװ

 ךיז ןּבָאה ייז םגה ןּוא ,תֹואקשמ ןּוא ץנעט יד ןוֿפ םינּונעּת יד

 ףיז ַאּבָאלגַאז רעה טָאה ,ןרָאפטימ ןטעב ּוצ טגעװרעד טשינ

 יד ,רע ןּבָאה םּורַא עליו ַא ןיא ןוא--ייז רעּבִיא טמערַאּברעד
 ןיא טזָאלעג ךיז רענלעז יד ןּוא ךעלדיימ יד ,סרעריֿפרעטנוא
 ,םרַאפ רעד ּוצ גנומיטש רעטסעּב רעד

 רעטלַא רעד ןּוא ,טײװ טשינ ןעועג עקַאט ןיא רָאטּוח רעד
 ַא ןעועג הנותח יד יא רַאֿפרעד ,ךייר ןעװֶעג זיא רענדעּב
 ַאּבָאלגַאז רעה ןּוא טרוּכישעגנָא טּוג ךיז ןּבָאה ַעלַא ,עקידלמּוט
 ר.ד ןעװעג רע ןיא םעלַא ּוצ זַא ,טהחמשַאּב "ֹזַא ןעװעג זיא
 :ערעצ עקידהנושמ יד ןּביֹוהעגנָא דלַאּב ךיז ןּבָאה סע .רעטשרע
 א ןיא ןַאינעסק טרַיֿפעגקעװַא ןּבָנה סעּבַאּב עטלַא יד ,סעינָאמ -

 גנַאל ךִיז ןּכָאה ייז גטכַאמרַאפ ריא טימ טרָאד ךיז ןּוא רעמַאק

 הלּכ יד זַא ,טרעלקרעד ןּוא סיֹורַא יז ןענעז רעטעּפש ,טמיֹורעג
 םלֹוע ןשִיװצ ןיא טלָאמעד !עיליל ַא יװ ,עלעּבײט ַא יװ ןזיא
 :ירשעג ַא טרעהעג ךיז טָאה סע ןּוא החמש עסיֹורג ַא ןרָאװעג
 יד ןיא ןשטַאּפ ןעמונעג ןּבָאה רעּביײװ יד --"!קִילג ּוצ ןלזמ ּוצ;

 יד -- .!טגועג טשינ רימ ןּבָאה ?סָאװ ,ּונ; :ןעיירש ןּוא טנעה

 טָאה רעדעי ןּוא סִיֿפ יד טימ טעּפּוטעג ןּבָאה רעדִיװ םירוחּב
 רע עכלעװ ,טנַאה רעד ןיא טרָאװק ַא טימ תודיחיב טצנַאטעג
 ןוֿפ ריט רָעד רַאֿפ "לזמ ּוצ שטנּוװ ןטימ ןקנּורטעגסיֹוא טָאה
 ףנּבָא ידּכ ,ַאּבָאלגַאז רעה ךיֹוא טָאה טצנַאטעג ,רעמַאק רעד
 .ןקנּורטעג רע טָאה ,גנּומַאטשּפָא עדֹובּכּג ןייז ןייז ּוצ הזבמ טשינ
 ,ץינרַאג ןּבלַאה ַא טימ רָאנ ,טיָאװק ַא טימ טשינ ריט רעד רַאפ
 :עגניירַא עכילַאװָאק יד ןּוא לרָאּפירענדעּב סָאד ןּבָאה רעטעּפש

 רעד יװ יֹוזַא ןּוא -- רעמַאק יד ןיא רטימיד ןגנוי םעד טריפ

 ןזע.עג ןעמ טָאה ,רעטָאֿפ ןייק טַאהעג טשיו טָאה רטימיד רעגנּוי

 ָאו רע ןּוא --ןטערטרַאפ םיא לָאז רע זַא ,ַאּבָאלגַאז רעה םעד

 רעד ןוֿפ ךשמ ןיא .ןעגנַאגעג יז טימ ןיא ןּוא ןעװעג םיּכסמ
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 ,רענלעז יד רָאנ ,ּבּוטש ןיא ןיָאװעג ליטש ןיא טייצ רעקיָאד

 :עג ןּבָאה .עטַאכ רעד רַאֿפ ץַאלּפ ןֿפױא ןקנּורטעג ןּבָאה סָאװ

 .ָאט ןֿפיוא ןֿפּווסױוא:ַאללֲא עקידיירפ ערעייז טימ תֹולֹוק טכַאמ

 יד רעּבָא .ןסקיּב יד ןיפ ןסיש רעייז טימ ןּוא רעגייטש ןשירעט

 ןּביֹוהעגנָא טשרע ךַיז טָאה ןעילּוה עתמא סָאד ןּוא החמש עתמא

 .ּבוטש ןיא ןזִיװַאּב רעדיװ ךיז ןּבָאה םינּתּוחמ יד ןעװ ,טלָאמעד
 יד ןעמּונעגמּורַא החמש סיֹורג ןּוֿפ טָאה רענדעּב רעטלַא רעד

 ץקרענדעּב רעד ּוצ ןעגנַאגעגּוצ ןענעז םירוחּב יד ,עֿכעלַאװָאק
 יז ןּבָאה ךעלדיימ יד ןּוא ,סִיֿפ יד יײּב ןּבױהעגרעטנּוא יז ןּוא

 ןַא יװ ,לרעטכעט סָאד ןטיהעגּפָא יֹוזַא טָאה יז זַא ,טּבױלעג
 טָאה ךָאנרעד (* עיליל ַא ןּוא עלעּבײט ַא יװ ,ּפָאק ןיא גױא
 ןעמּונעג ןּבָאה יז ,ןצנַאפ ריא טימ טוָאלעג ַאבָאלגַאז רעה ךיז
 . יד ןיא טשטַאּפעג טָאה רע ןּוא ,ןטייוצ ןגעקַא רענייא ןעגנירּפש
 -עגרעטנוא יֹוזַא ןּוא ?:צנַאטעגרעטנּוא קידנציז ןּוא ןײרַא טנעה
 :דָאּפ רעד ןיא סעװָאקדָאּפ יד טימ טּפַאלקעג יֹוזַא ןּוא ,ןעגנּורּפש
 ןּוא רעטערּב יד ןוֿפ ןגיולֿפעג שזַא ןענעז רענעּפש זַא ,עגָאל

 .ןרעטש ןוֿפ ןענּורעגּפָארַא םיא ןּבָאה סנּפָארט:סייװש עקיד
 טָאה סע רעװ ,עקירּביא יד ךיֹוא ןּוטעגכָאנ ייז ןּבָאה סע

 ,ףיֹוה ְןֿפיֹוא -- טנָאקעג טשינ טָאה סע רעװ ,ּבּוטש ןיא--טנָאקעג

 טָאה רענדעּב רָעד .רענלעז ןּוא םירֹוחּב יד טימ ךעלדיימ יד
 עצנַאג יד ןיא ףֹוס םּוצ .ךעלסעֿפ עײנ ןעגנערּב רדסּכ ןסייהעג
 טָאה'מ -- ץַאלּפ ןֿפיֹוא ּבּוטש ןוֿפ ןרָאװעג ן:ָארטעגסיֹורַא . הנותח

 זיא'ס לייו ,ןיק ןּוא רענרעד ענעקורט ןּוֿפ ןסיֹוטש ןדנּוצעגנָא

 טלדנַאװרַאֿפ זיא ןעילּוה סָאד ןּוא טכַאנ עֿפיט ַא ןלַאֿפעגּוצ ןיֹוׁש
 ןּבָאה רענלעז יד ,ךיז ןסעגרַאפ םּוצ ויּב ןרוּכש ַא ןיא ןרָאװעג
 .טכַאלש ַא תעּב יװ ,ןרעװלָאװער ןּוא ןסקיּב יד ןּופ ןסָאשעג

 יד ףיֹוא רעקידנעלקַאװ ךִיז ַא ,רעטצַיװשרַאפ ַא ,רעטיֹור ַא |

 ,םַיא טימ ךיז טּוט סע סָאװ ,ןסעגרַאֿפ אבָאלגַאז רעה טָאה ֿפ
 ןייז ןוֿפ ןגָאלשעג טָאה סָאװ ,ערַאּפ רעד ךרּוד ןזיא רע ּוװ
 :ָאה סָאװ ,טסעג ַיד ןוֿפ רעמִינּפ יד ןעזעג רע טָאה ,ענירּפושט

 היאר:דע רָעד ט-ָערליש ןטײצ ָענֶעַי ןּוֿפ הנותח: ָעׂשִירָעיֹוּפ ַא (*

 ..ןפלּפָאּב
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 .עגפיֹורַא ּוליֿפַא םִיִא טלָאװ ןעמ ןעוו רֶעּבַק ,ןעקנורטעג םיא טימ ןעּב
 יעז יז רעװ ןגָאז טנָאקעג טשַינ רע טלָאװ ,הילּת ַא ףיֹוא ןגיֹוצ

 רעֶּבָא -- הנותח ַא ףיֹוא זיא רע זַא ,טקנעדעג טָאה רע .ןעג

 יעשקס רעה ןוֿפ הנותח רעד ףיֹוא אמתסמ ?ַאה ?סנעמעװ ףיֹוא
 ךַיז טָאה קנַאדעג רעקִיזָאד רעד !ןיטשרַיֿפיילײרֿפ ןטימ יקסּוט

 ףֹוס םּוצ םִיא ןִיא ןּוא לכש ןפיֹוא טגיילעג ץלַא ןוֿפ רעמ םִיא
 טליֿפעגנָא םַיא טָאה ןּוא ּפָאק ןיא קָאװשט ַא יו ,ןקעטש ןּבִילּבעג
 :ףרּוטמ ַא ָיװ תֹולֹוק ןכַאמ ןעמּונעג טָאה רע זַא ,החמש ַאזַא טִימ
 רדסּכ טָאה רע ןּוא ?!ּביל ךַיז רֶימָאל ,רעדירּב !ןּבעל ייז ןלָאז,

 םּוצ !רעדּורּב ,טנעה ענייד ןיא , :ןצעינרַאג עּבלַאה עיינ ןסָאגעגנָא

 לָאז יאולה !ןייז חילצמ רַימָאל !טשרִיֿפ רַאה רעזנּוא ןּופ טנּוזעג
 ךיז רע טָאה ָאד -- "!תֹורצ ןּופ ןרעװ לּוצְיֹנ דנַאלרעטָאֿפ סָאד
 זיא רע ןעװ ןרָאװעג טלכיווטשעג זיא ןּוא ןרערט טִימ ןסָאנַאּב

 */ג טלכרטשעג רדספ זיא רע ןּוא -- לסעפ םּוצ ןעגנַאגעגּוצ

 :עג דלעֿפ;טֿכַאלש ַא ףיֹוא יו ןענעז דרֶע רעד ףיֹוא לייוו ,ןרָאװ

 אּבָאלגַאז רעה טָאה -- !טָאג, .םִיֿפּוג עכעלגעװַאּבמּוא לֶיֿפ ןגעל
 *ער רעקַיזָאד רעד ןיא םירֹוּבג ןייק רעמ אטשִינ -- ןֿפּורעגסיֹוא
 רעד ןַיא אּבָאלגַאז ןּוא ,ןעקנַירט ןעק שטשַאל רעה ןייא ,קִילּבוּפ
 ַא טָאה רע ןּוא ?!טָאג !טָאג !עקַירּביא יד ןּוא -- רעטייווצ
 רע טָאה ָאד .למִיה םּוצ ןגיֹוא ענייז ןּביוהעגֿפיוא רעטרעיֹורטרַאפ
 ..לָאגָיװ קיאּור יֹוזַא טשִינ ןיֹוש ןקעטש ןרעטש יד זַא ,טקרנמ ּב
 רע ַיװ ךיילג ,ךִיז טלסיירט לייט ַא רָאנ ,למִיה ןיא לגענ ענעד
 לייט רעטײװצ ַא ,ןעגנַירּפשסױרַא םַאר רעד ןּוֿפ ןלעװ טלָאװ
 טָאה -- קץֵאזָאק ַא טצנַאט לײט רעט;רד ַא ,דָאר ַא !װ ךיז טיירד
 ךיז ּוצ טגָאועג ןּוא טשּודִיחרַאפ קרַאטש אּבָאלגַאא עה ךַיז
 : ;ןילַא

 רעד ףיֹוא רֹוּכַיש טשִיג ןײלַא רענייא רָאנ ךִיא ןַיּב --
 | ?טלעװ רעצנַאג

 ןרעטש יד יװ טקנוּפ ךױע ;ד ךיֹוא טָאה לָאמַא טימ רעּבָא !

 רעה ןּוא ןעירד - ק;דלדניװש ןּוא ןעלסיירט ןעמּונעג ךִיז

 .דרע רעד ףיֹוא ןלַאּפעגמּוא זיא רע :!װ סיֹורג יֹוזַא זיא צּבָאלגַאז
 טָאה'ס .תומולח עֿכעלקערש ןלַאֿפַאּב ְךיֹוא םִיא ןענעז דלַאט



 טשטעויק ןּוא םִיִא טקִירד ;ז זַא ,טסּורּב רעד ףיֹוא טגײלעגקעװַא םִיִא ךיז טָאה אשמ ערעװש ַא סע-ע זא ,טכודעגסיוא םִיא ךִיז
 .ליפעג א טכל הענּפָא ןרעיֹוא ענייז ןיא טָאה ט;מרעד םענייאגנא-} .סיפ ;ד ןּוא טנעה יד םִיא טדנוב יז זַא ,דרע רעד ּוצ וצ םִיא
 סנפע טּפַאלעגנָא םיא טָאה ךָאנרעד .,.סיפ יד רַאֿפ ןּוא טנעה ידי רַאֿפ ןגָארטעג םיא טלָאװ'מ יו ךיילג ,ןטניה ןוֿפ ּפָארא םביא טגנעה ּפָאק רעד זַא ,סעכעלגייוועגמוא סע959 רָאפ טמּוק םביא טימ זַא ,טר.ּפשעג טָאה רע .טנעקעג טשונ סָאה ןּוא ןכַאמֿפיוא ןגיוא יד ,ןּפַאכפיוא ךיז טלָאװעג טָאה רע .ןיש ןײז טִימ ןגיֹוא יד ןיא טדנעלּבעג סִיא ןּוא רֶצ דָיל-ןגיֹוא עטֿכַאמרַאֿפ ענייז רַאפ ןעגנַאגעגײּברַאֿפ זִלא טביל לעה ַא סעּפע !ײרעסַיש ַא ןּוא רעד
 - - ,ןגיוא יד טנפעעג ןֹוא רעקידעכַאװ ךָאנ ןרָאװעג רע זיא ,ןּבעגעגי .יא טשינ םיא ךיז טָאה סע ןעװ רעּבָא ןריר ּוצ ךד טווּורּפ :עג רֶע טָאה לָאמֲא ךָאנ ןוא ,טריּפשעג טשינ ןּבעל ןייז ןיא  לָאמנייק ךָאנ ךיז טָאה רע יו ,ךַאװש יֹוזַא טריּפשעג ךיז רע טָאה טימרעד ןעמַאזוצ :אלּפ ַא רעּבָא ,ךיז ּוצ ןעמּוקעג סָאװטִע זיא- רע ,רעווש רעייז ,טכעלש רעייז ,טכעלש ןעװעג םיא זיא'ס !דחּפ ַא

 ן;װעג ןּוא ,םיא ןיא ןס;ּבעגנייא ךיז קיריג ןּבָאה עֿכלעוו ,ןגיוא- רָאּפ ַא טימ ןסיֹוטשעגנעמַאזוצ ךיז קילּב ןייז טָאה טלָאמעד
 ,עזייּב.קידהמיא טֿפלעזַא ןּוא ליֹוק יו עצרַאװש ,ןגיוא סָאד ןענעז'
 {כַארטעג טָאה ַאּבָאלגַאז רעה רעקידכַאװ ןצנַאגניא ןיֹוש רעד זַאי

 :טנַאק .עּב ןייז ּוצ ןויװַעגסיֹוא םיא ךיז טָאה םינּפ סָאד ןוא -- קיד .תונשקע טקיקעג ץלַא ןּבָאה ןגיֹוא ענעי .טכַאמעגֿפוא לענש ײז רעדיװ ןּוא ןגיוא יד טֿכַאמעגוצ רעדיװ טָאה רע ןוא -- טביאי ףיוא  ֹזַא סָאד טקיק לויט רעד זַא ,עגר רעטשרע רעד ןַיא
| 

 ,ךעלמערעו רעטנזיוט ןֿפָאלעגכרּוד םיאי ןענעז סיפ יד ּוצ 1:3 ׁשוַא רעּפרעק ןצנַאג ןרעּביא ןּוא סײװש רעטלַאק ַא ןסָאגַאּב םיא טָאה סע ,רענייּב יד ןוֿפ ךרַאמ ןזפ .ןרָאװעג טרעטיצרַאֿפ אבָאלגַאז רעה יא  לָאמ טימ
 ,םינּפ סנּוהָאֹּב טנעקרעד טָאה רע
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 ,=לט פאק 7

 ףענעגײא ןייז ּוצ רענעדנוּבעג ַא ןגעלעג זיא אּבָאלגָאז

 עגרָאפ ן;א'ס רעכלעװ ןַיא ,ּבּוטש רעּבלעזרַעד ןַיא דרעװש

 וּוֿפ ןסעועג זִיא קַאזָאק רעכעלקערש רעד ןּוא ,הנותח יד ןעמּוק

 ,המִיא רעד ןוֿפ תחנ ןּבילקעג ןּוא עלעקנעּב ַא ףיֹוא סנטייוורעד |

 ,םענלגנַאֿפעג םעד ןלאֿפַאּב זִיא סָאװ
 טגָאזעג רע טָאה -- !רעה ןיימ ,ךייא טנװָא ןטּוג ַא --

 ' / ,ןגיֹוא יד ףיֹוא:טכַאמ ןּברק ןייז זַא ,קַידנעעז

 ןיא ןִיא רעּבָא ,טרעֿפטנעעג טשִינרָאג טָאה אּבָאלגַאז רעה

 ןיק טלָאװ רע יװ ךיילג .ךיז ּוצ ןעמוקעג רע זִיא קילּבנגױא

 ימערײװ ;ד רָאנ ,טַאהעג טשִינ ליֹומ ןייז ן'א ןייוו ןּפָארט ןייא

 קירּוצ יז ןענעז ,סעטַאיּפ יד ּוצ ןעמּוקעגּוצ ןענעז יײז זַא ,ךעל

 יב יד ןיא ךרַאמ רעד ןּוא טָאק םּוצ זִיֹּב שזַא ףיֹורַא ןעגנַאגעג

 סָאװ ,שטנעמ רעד זַא ,טגָאז'מ .זייא יו טלַאק ןרָאװעג זַיא רענ

 .רַאֿפ עצנַאג ןיז עגר רעטצעל רעד ןַיא רָאלק .עז ,ךַיז טקנירט
 :ןיד ַא ּפָא ךיז טייג ןּוא ץלַא ךַיז טנָאמרעד רע זַא ,טײהנעגנַאג

 רָאלק ֹוזַא ןרָאֿפ םִיא טַימ טמּוק סע סָאװ ,םע' ןוֿפ ןֹוּבשחו

 ,אּבָאלגַאז רעה ךךיֹוא ַעגֹר רעד ןִיא טָאה טקנעדעג ןּוא ןעזעג

 ןעוועג זיא טײקרָאלק עקײזָאד יד ןוֿפ טרָאװ עטצעל סָאד ןּוא

 :ירשעגסיוא רעטגָאזרעד טשינ ליֹומ ןטימ רעליטש ַא

 !ןענרעלנָא טצִיא סָאד ךימ טעװ רע --

 רעֶקִיאּור ַא טימ טרוחעגרעּבִיא טָאה תקַאזָאק רעד  ןּוא

 : | . :םיטש
 .רעה ןיימ ,ךייא טנװָא ןטּוג ַא --

 -.יעּב טלָאװ'כ -- טכַארטעג אּבָאלגַאז טָאה -- !רררּב --

 !החיצר ַא ןי! ןלַאֿפנײרַא לָאז רע זַא ,טלָאװעג רעס

 :ץ;שטֿכַאלש רעה ,טשינ ךימ טנעקרעד רִיא --
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 !ריא טכַאמ סָאװ !ךיז גיֹוּב ךיא !ךַיז גיֹוּב ךיא --
 ןײלַא ןיֹוש ךיא לעװ טנוזעג רעייא רַאפ ןּוא .השקשִינ --

 ,ןהגַאד
 ןּוא ,רָאטקָאד ַאזַא ןגעװ טָאג ןטעפעג טשַינ ּבָאה ךנא --== |

 "ֵעְּבֶא ,תֹואּופר עגייד ןעײדרַאֿפ ןענעק לעװ ךיא יצ ,קפוסמ ןיּב'ֿכ
 | צר סטָאג ןעשעג לָאז

 יּפֶא ריִד ךיא לעװ טציא ,טרירוק ךימ טסָאה ּוד ,ּונ ---= |
 רימ טסָאה ּוד ָ;װ ,טסקנעדעג .םִיַדידי עטלַא ןענעז רימ .ןעניד

 ?סָאװ -- יגָאלזָאר ןַיא ןדנּוּבעגמּורַא ּפָאק םעד

 =ּור עטיֹור ייװצ יו ןטכייל ןעמּונעג ןּבָאה ןגיֹוא סנּוהָאּב
 ןכעלקערש ַא ןִיא ןגיוצעגסיוא ךִיז ןּבָאה סעסנָאװ יד ןּוא ןענִיּב
 | ,לכיימש

 ּבָאה'כ זַא --- טגָאזעג אּבָאלגַאז טָאה -- קנעדעג'כ --
 טשִינ ךיד גָאה ןּוא -- רעסעמ ַא טימ ןלעטש טנעקעג ךיד
 ,ןֿפָאטשעג

 ףיד ּבָאה'כ רעדָא ?ןכָאטשעג ןעד ךיד ּבַאה ךִיֹא ןּוא --

 ףַיד לעװ ךִיא ;רעיײט ,בָיל רַימ טסיּב ּוד !ןיינ ?ןכעטש וצ העדּב
 | .ּפָאק ןִיא גיֹוא ןַא ָיו ,ןטיה

 רענײֿפ ַא טסִיֹּב ּוד זַא ,טגָאזעג קידנעטש  ּבָאה'כ --
 טמענ רע זַא ,לעטשנָא ןַא קידנכַאמ ,טגָאזעג אּבָאלגַאז טָאה--שטנעמ

 רעּבלעז רעד ןִיא ןּוא ,רעטרעװ סנּוהָאּב עּבטמ עטּוג ַא רַאֿפ ןָא

 ,םִינּפ ַא -- ?קנַאדעג ַא ןגיולֿפעגכרּוד ּפָאק ןיא םִיא זִיא טייצ
 לעוו'ֿכ ;ךַאז עטּוג ַא סעּפע טכַארטעגּוצ ןיֹוש רָימ רַאֿפ טָאה רע

 .ןּברַאטש טשינ טּושּפ יױזַא

 טדערעג רעטייוו ןּוהָאֹּב טָאה -- טגָאזעג טּוג טסָאה ּוד--
 ןּוא טכוזעג ךִיז ןּבָאה רָימ ;שטנעמ רענײֿפ ַא ְךיֹוא טסָיֹּב ּוד ---
 | .ןענּוֿפעג

 רעּבָא ,טכּועג טשינ ךיד ךיא ףאה ,טגָאזעג תמא םעד --
 | ,טרָאװ ןטּוג ןרַאֿפ קנַאד ךִיֹא

 ךיא ןּוא ,ןעקנַאד "עסעּב ךָאנ בֹורקֹּב רַימ טסעװ ּוד --
 לדיימ סָאד טסָאה ּוד סָאװ ,רַאֿפרעד ןעקנַאד ךיֹוא רַיד לעװ

 עקַאט יז ךיא ּבָאה טרָאד ,רַאּב ןייק ;גָאלזָאר ןּופ טר;ּפעגסיורַא
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 רעד ףיֹוא ןטעּברַאפ ךִיד טלָאװ ךיא !טָא ,טציא ןּוא ,ןענוֿפעג-

 -- ןגרָאמ טשינ ןּוא טנַײה טשִינ ןײז טעװ סע רעּבָא ,הנותח-
 טסעװ ּוד ,שטנעמ רעטלַא ןַא טסיּב ּוד ןיא ,המחלמ ןיא טצִנאי
 | .ןּבעלרעד טשִינ רשֿפא;

 רעכלעװ ןִיא ,עגַאל רעכעלקערש רעז ףיֹוא קידנקּוק טשִ;נ

 ןרעיוא יד טצִיּפשענֿפַיוא ַאּבָאלגַאז טָאה ,ןענּוֿפעג ךיז טָאה רע
 .ןטעג םּורּבַא רע טָאה -- ?הנותח ַא ףיֹוא --

 עג ןּוהָאֹּב טָאה -- !טנײמעג ּוטסָאה ןעד סָאװ ןּוא --

 חלג ַא ןָא יז לָאז ךיא זַא ,רעיֹוּפַא ןעד ךַיא ןיּב -- סגָאזו

 ּוצ שדקמ יז ןעניגרַאֿפ טשִינ רַימ ןָאק ךִיא רעדָא ,ןייז סנאמי

 ןיק טכַארּבעג יז וטסָאה רעיֹוּפ ַא רַאֿפ טשַינ ?ועיק ןיא ןַײז
 | ...ןַאמטעה ןיא ןַאמַאטַא ןַא רַאֿפ רָאנ ,רַאּבי

 ,טכַארטעג אּבָאײגַאז טָאה -- !שּוג --
 ,ןעניהָאּב וצ ּפָאק םעד טײרדעגסיוא רע טָאה ךָאנרעד

 ,טנָאזעג רע טָאה -- ןדניּבפיֹוא ךימ סייה --
 געװ ןִיא ץָאל ךיז טסעװ ּוד ,לסְיּבַא גיל ,לסִיּבַא גָיל --

 רעד רַאֿפ החהונמ ןּבָאה טסֿפרַאד ,טלַא טסִיּב ּוד ןּוא ,,ןײרַא:

 1 ,העיסנ-

 ּוצ ןריֿפקטװַא ךיד ךיא לעװ ,טנײרֿפ ןימ טכ:ּב ּוד --
 ;ןגרָאז עדייּב ןיֹוש ןלעװ רָימ .ןסָאנָאװישק וצ ,טנײרֿפ ןטייווצ ןיימ-)

 | ןייז טּוג טרָאד ריד לָאז סע זַא
 ַא ץישטֿבַאלש רעד טָאה -- !םערַאװ ןייז רימ טעוו'ס ---

 רעּביא ןכירק ןעמּונעג ךעלמערעוו ןּבָאה רעדִיװ ןּוא ןּוטעג םּורּב
 .ןקיר ןייז

 ןָא רעּבָא ,האנש ַא רִימ ףיֹוא טסגָארט ּוד זַא ,סייוו'כ --

 יּוצ טּבעלעג ןּבָאה רַימ .תודע ןַא ןלא טָאג -- טכער ןָא טֿכָער
 :עגסיֹוא שַאלֿפ ןייא טשינ רַימ ןּבָאה ןירכעשט ןַיא ןּוא ןעמַאז
 ןייד רַאֿפ רעטָאֿפ ַא !װ טַאהעג דלָאה ךָיד ּבָאה'כ לייוו ,ןעקנּורט

 יּוא ץנַאג ןַיא טשינ ןכיילג ןייז טָאה סָאװ ,טּומ ןכעלרעטיר

 ?ןײרַא געװ ןִיא ןעגנַאגעג ןעד רָיד ךיא ןיב ןָאי ,ָאי ,עניַארק
 ,יגָאלזָאר ןייק ןרָאֿפעג טשינ ריד טִימ טלָאמעד טלָאװ ךִיא ןעוו

 .סָאװרַאֿפ ןּוא -- טנײרֿפ עטּוג ןעועג םֹויה:דע ךָאנ רֶימ ןטלָאװ



 :?ריד ּוצ טֿפַאשטניירפ ןיימ בִילּוצ טשינ ביֹוא ,ןרָאֿפעג ךיא ןִיּב
 ֹּזַא ,החָיצר ַא ןיא ןלַאֿפנײרַא ןעװעג טשינ טסלָאװ ּוד זַא ןּוא
 ןשטנעמ עכעלקילגמּוא ענעי ןעגנערּבמּוא ןעוועג טשִינ טסלָאװ ּוד
 ןיא ןעגנַאגעג טשִינ רַיד ךיא טלָאװ -- תּודע ןיימ ןיא טָאג --
 :עּב טלָאװ'כ !םינינע עדמערֿפ ןָא ךַימ ןעייג סָאװ ,ןײרַא געוו
 ,סנרעדנַא ןַא רעדיײא ,ןייד ןייז לָאז לדיימ סָאד זַא ,ןלעװ רעס
 ָעג סָאד טקעװעג רַימ ןיא ןּבָאה גנעג אש;רעטָאט ענייד רעּבָא
 . ןײלַא ּוד .זיֹוה עקצעכַאלש ַא טרָאֿפ ךָאד ןיא סָאד זַא ,סָיװ
  =עג ךָאד ּבָאה'כ .ןעװעג גהֹונ ךיז שרעדנַא טשִינ ךיֹוא טסלָאװ
 .סָאװ ,טלעװ רעקִיזָאד רעד ןּוֿפ ןעמיֹורּוצּפָא ךיד הרירּב יד טַאה
 ןגעװטסעדנוֿפ ןּוא -- הבֹוט ערעסערג ַא ןעװעג רימ רַאֿפ טלָאװ

 סע ןּוא ץישטכַאלש ַא ןיּב'כ לייװ !ןּוטעג טשינ סָאד ךִיא ּבָאה
  זַא ,סייוו'כ .השוּב ךיֹוא ּוד עשזיּבָאה .הׁשּוּב ַא ןעװעג רַימ זיא
 ייס-יװ:יײס ךָאד זַיא לדימ סָאד .תֹורצ ןּוטנָא רימ טסלִיװ ּוד
 7 ךיא ּבָאה !?רַימ ןופ ּוטסלִיװ סָאװ -- טנעה ענײד ןיא
 ;רצֹוא ןיד ,ַיז -- ּפָאק ןיא גיֹוא ןַא ָ!װ ,ןטיהעג טשִינ ןעד
 רַאֿפ ּוד ךֹוא זַא ,ןמיס ַא זיא טניֹושעג יז טסָאה ּוד סָאװ ,סָאד

  ײֹזַא יװ רעּבָא ןס:יװעג ןּוא לֶיפעגןרֶע ךעלרעטיר ַא טסגָאמ
 .טימ טצענעּב ןייז טעװ סָאװ ,טנַאה ַא ןעגנַאלרעד רִיא ּוטסעװ
 ,שטנעמ םעד :ןגָאז ריא וטסעװ יֹוזַא ַ!װ ?טּולּב ןקידלּושנּוא ןיימ
 .בָאה ,סרעטָאט ןּוא ןרעיֹוּפ ךרוד טר:ֿפעגכרּוד ךיד טָאה סָאװ
 ײרֿפַאּב ןּוא רעסעּב ךיד עטז םעש !םייונע ןּוטנָא טזָאלעג ךִיא
 ,טֿפַאשגנַאֿפעג רעקיזָאד רעד ןוֿפ ןּוא ןטײק עקיזָאד יד ןּופ ךימ
 ּוד !הדיגּבַא ךרּוד טּפַאכעגנײרַא ךימ טסָאה ּוד עכלעװ ןיא
 .ןּוא -- ןֿפערט ךיד ןעק סע סָאװ ,טשינ טסײװ ןיא גנּוי טסּב
  רָיד זיא סָאװ ,טימרעד ןֿפָארטש טָאג ךיד טעװ טיֹוט ןײמ רַאֿפ
 | ,ןטסרעײטמַאה

  ןּוֿפ רעסַאלּב ַא ,עלעקנעּב ןּופ ןענַאטשעגֿפוא זיא ןוהָאּב
  ןדָער ןעמּונעג רע טָאה ןאּבָאלגַאז ּוצ ק;דנעיײגּוצ ןּוא ,החיצר
 :םיטש רעטקַיטשעג סעּכ ןוֿפ ַא טָימ

 .,רעקַיטש ןסייר ריד ןּוֿפ ןסייה לעװ'כ ,ריזח רעקיצערק --
 :לעװ לגענ - טימ ,,רעײֿפ ןֿפיֹוא ןענערגרַאֿפ ךיד לעװ'כ
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 !ןקילֿפוצ סעטַאמש ףיֹוא ,ןגָאלשַאּב ךיד ךיא
 :עמ סָאד טּפַאכעג רע טָאה רעטֿכַארּבעגֿפױוא-דליװ ַא ןּוא

 רע טָאה עלײװ ַא--לטרַאג רעד ייּב ןעגנָאהעג טָאה סָאװ ,רעס
 יד טָאה טָא ,טָא -- טסיוֿפ רעד ןיא טקירדעג וויסלּוװנָאק סע
 .רעּבָא ,ןגיֹוא יד ןיא ַאּבָאל;ַאז רעה םעד ןיטעג קנַאלּב ַא ףרַאש
 קִירּוצ רעסעמ סָאד טָאה ,ןטלַאהעגקִירּוצ ךִיז טָאה קַאזָאק רעד
 ;ןּוטעג יירשעג ַא ןּוא ךייש יד ןיא טקעטשעגניירַא

 !ןקַאזָאק -- |
 ,בוטש ןיא ןלַאֿפ;גנײרַא ןענעז רעשזָארָאּפַאז סקעז
 ןיא יז טפרַאװ ןּוא הלבנ עשיכַאיל עקִיזָאד יד טמענ --

 ּפָאק ןיא גיֹוא ןַא יװ ןטיה יז טלָאז רַיֹא רעּבָא ,ןײרַא לַאטש
 -ַאֿפ ײװצ ,ןַאּבָאלגַאז רעה םעד טּפַאֿכעג ןבָאה ןקַאזָאק יד

 .שמ רעד רַאפ ןטנַיה ןוֿפ רענייא ,0:8 יד רַאפ ןּוא טנעה יד
 םִיא ײז ןּבָאה ,ּבּוטש רעד ןוֿפ םיא קידנגָארטסיױורַא ןּוא -- 7
 :עגקעװַא םיא יז ןּבָאה ףֹוס םּוצ ,ץַאלּפ ןצנַאג ןכרּוד ןגָארטעג
 ןוֿפ ןענַאטשעג זיא סָאװ ,לַאטש םעד ןיא טסימ ןֿפיֹוא ןֿפרָאװ
  םעד םורַא ןּוא ריט יד טכַאמרַאֿפ ייז ןּבָאה ךָאנרעד ,סנטיײװרעד
 יַאּפש יד ךרוד זיֹולּב--רעטסניֿפ:קָאטש ןרָאװעג ןיא םענעגנַאֿפעג
 ךַאדורטש ןיא רעֿכע- יד ךרּוד ןּוא סעקלעּב יד ןשיװצ סער
 ןיא ,ןײש:טֿכַאנ ע ַא'ג ַא ןסירעגכרּוד טרָאד ןּוא ָאד ךיז טָאה
 ּוצ טניוװעגוצ ךִיו ןגיא סַאּבָאלגַאז ןּבָאה םּורַא עלײװ ַא
 ןיא זא .ןעזרעד ןּוא טק'קעגמּורַא ךיז טָאה רע .טײקלקנּוט רעד
 .ןקַאוָאק ןייק טשיִנ ןּוא םיריזח ןייק טשינ ָאטשינ ןענעז לַאטש
 ּוצ ךעלטייד סנקירּביא ךִיז ןּבָאה ןקַאזָאק יד ןוֿפ ןסעּומש יד
 ןינּב רעצנַאג רעד ,םינּפַא .טנעוו ריֿפ עלַא ךרּוד ןגָארטרעד םיא
 .ָאד יד ףיֹוא קידנקּוק טשינ רעּבָא ,טֿכַאװַאּב קרַאטש ןעוועג זיא
 ,טמעטעעגּפָא רעטכײל ַאבָאלגַא טָאה הרימש ?קיז

 םיא רעּביא טָאה ןּוהָאּב ןעװ .טּבעלעג רע טָאה לּכ:םדֹוק |
 טָאה סע זַא ,רעֿכיז ןעװעג רע ויא ,רעסעמ ןטימ ןּוטעג ץילּב ַא
 רעד טַימ ,תמא ,טָאה רע ןּוא-העש עטצעל ןייז ןגָאלשעג ןיֹוש
 טָאה ןּוהָאּב .טָאג וצ המשנ ןייז ןּב.געגּפָא ,קערש רעטסערג
 / רַאֿפ ידּכ ןּבעל ןוָאל ּוצ םיא הֹּתעיתעל ןס;לשַאּב ,םינּפַא ,רעּבָא

4 



 רע .הנושמיהתימ עקיצ:ּוק רעמ ,ערעדנַא ןַא ןטכַארטוצּוצ םיא
 ןקיטעזנַא ךַיז ְךיֹוא רָאנ ,ןייז םקֹונ ךיז זיֹולּב טשינ טלָאװעג טָאה

 ,?דיימ סָאד ןסָירעגסיֹורַא םִיא טָאה סָאװ ,םעד רעּבִיא המקנ טימ
 קזֹוח אֿפּוג םִיא ןּוֿפ ןּוא ,ןעװעג הזבמ םש ןשיקַאזָאק ןייז ןּוא

 ןעװעג ןענעז ק:רעיורט ,דניק ַא יװ םיא קידנעלקיוונייא ,טכַאמעג
 רַאֿפ ןיא רעּבָא לייװרעד ,ַאּבָאלגַאז רעה ןרַאֿפ ןטכִיזסיֹוא יד
 ןעמ זַא ,ךָאנ טּבעל רע זַא ,קנַאדעג רעד המחנ ַא ןעװעג םיא
 טשרע טרָאד ןּוא ןסָאנַאװישק ּוצ ןריֿפקעװַא אמּתסמ םִיא טעװ
 רשֿפא ןּוא רָאּפ ַא ,סע טסײה ,טָאה רע וַא--ןקינייּפ ןעמענ םיא
 אד ךִיז רע טגיל ןעװ:סָאװ ןיּב ןּוא ,ךיז רַאֿפ געט רעמ ךָאנ
 רעד ןוֿפ טייקל:טש רעד ןיא ןָאק ןּוא ,ןײלַא רענייא לַאטש ןִיא
 ,תואצמה ןגעװ ןּוט טכַארט ַא טכַאנ

 רע ןעװ ,בצמ ןייז ןּוֿפ טייז עטּוג ןײא ןעװעג זיא סָאד
 ןּבָאה ,ןטייז עטֿכעלש יד ןגעװ ןיטעג טכַארט ַא רעּבָא טָאה
 ןכירק םִיא ןעמּונעג רעטנזיֹוט יד ןיא ךעלמערָעװ יד רעדיוו
 | ,ןקּור ןרעּביא

 ,,.ןתואצמה
 ןקיזָאד םעד ןִיא ןגעלעג ָאד טלָאװ רױח ַא ןעװ --

 רעמ טַאהעג רע טלָאװ -- טמּורּבעג ַאּבָאלגַאז רעה טָאה -- לַאטש
 *עגּוצ ןעװעג טשינ ךָאד טלָאװ רע לײװ ,רימ רַאֿפ ןלַאֿפנײא
 ןכלמה המלש טלָאװ'מ ןעװ .,דרעװש רענעגיא רעד ּוצ ןדנוּב

 עניימ ןּופ רעגילק ןעװעג טשינ רע טלָאװ ,ןדניב יֹוזַא ןעועג
 ּוטסֿפָארטש סָאװרַאֿפ ,טָאג ,טָאג ,ָא .סַאצּפָא ןיימ ןיֿפ רעדָא ,ןויֹוה
 ךיא ּבָאה ,טלעװ רעד ףיֹוא ןשטנעמ ליֿפ יֹוזַא ןּוֿפ !יֹוזַא ךימ

 ַאזַא ןּוא--ןטיהעג ןטסרעממַא ןלזג םענייא ןקיזָאד םעד רַאֿפ ךִימ
 טנָאקעג טשינ םִיא ןּוֿפ אקוד ךימ ּבָאה'כ זַא ,ןיֹוש ךיא ּבָאה לזמ

 רענידָאּבעיװס יו ,טיֹוה עטצַארקּוצ ַא ןּבָאה לעוװ'כ ,ןטיהרעד
 ,טּפַאכעג ןעוועג רערעדנַא ןַא יֹוזַא ךימ טלָאװ סע ןעװ .ךיוט
 ןּוא הדירמ רעד ּוצ ּוצ ייטש ךיא זא ,טרעלקרעד ךיא טלָאװ)

 ְךיֹוא טלָאװ רעטייװצ ַא רעּבָא .ןפָאלטנַא ךיא טלָאװ רעטעּפש

 ץרַאה סָאד זַא ,ריּפש'ֿכ .רע ןיֹוש:אטישּפַא ,טּביולגעג טשינ
 טכַארּבעג רעהַא ָאד ךִימ טָאה ?וויט רעד ,ּפָא רימ ןיא טּברַאטש
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 -ּוא טנַאה ןייק טימ טשינ ןרי;ר טשינ ןָאק'כ ,ט;ג ,טָאג ,ָא --

 !טָאג !טָאג ,ָא ,סוֿפ ןייק טימ טשינ
 ,טכַארטעג ַאּבָאלגַאז רעה רעעּבָא טָאה םּורַא עלייוו ַא ןיא

 רע טלָאװ ,סיֿפ ןּוא טנעה עײרֿפ טַאהעג טלָאװ רע ןעװ זַא

 ןּוא .תֹואצמה זיא סע עֿפלעװ טימ ןצּונַאּב ךיִז טנָאקעג רעטכייל =

 יד ןענָאק רָאנ טלָאװ רע ןעו ?ןװּורּפ עקַאט רע לָאז רשֿפאי

 עק;רּביא סָאד טלָאװ ,ןקּורסיֹורַא ינק יד רעטנּוא ןוֿפ דרעװש
 ָאד יז ןעמ טקּור יֹוזַא יװ רעּבָא ,ןעמּוקעגנָא רעטכייל ןיֹוש

 רעה --טֿכעלש -- טייז ַא ףיֹוא טיירדעגסיֹוא ךִיז טָאה רע ?סיֹורַא

 ,טכַארטרַאֿפ ףִיט ךַיז טָאה ַאּבָאלגַאז

 ןקּור םענעגייא ןֿפיֹוא ןגיו ךַיז ןעמּונעג רע טָאה רעטעּפש

 /טָאה גנּוגעװַאב רעדעי ייּב ןּוא -- רעכַיג ןּוא רעכַיג לָאמַא סָאװ

 ןרָאװעג םִיא זיא'ס .לָאצ ןּבלַאה ַא ףיֹוא רעטייװ טקּורעג ךִיז רע

 רעמ ךָאנ סייװש ןוֿפ סַאנ ןרָאװעג זיא ענייז עוָורּפּושט יד ,סייה

 :עגּפָא ןּוא ןענַאטשעגּפָא רע זיא ןייװנליײוװ ןיא ןצנַאט ןתעּב יו

 .טָאה'ס ליײװ ,טעּברַא יד ןסירעגרעּביא ע טָאה זייוונלייוו ,טּור

 רעד ּוצ ּוציטײג ןקַאזָאק יד ןוֿפ רעצימע זַא טכּודעג םיא ךיז

 .רעמ ךָאנ טימ ןג;װ ןעמּונעג ךיז רע טָאה רעדִיװ ןּוא -- ריט

 ,טנַאװ רעד ּוצ טקּורעגּוצ ףֹוס םּוצ ךַיז טָאה רע זִיב ןערּב
 ןיֹוש ,שרעדנַא ןעלקָאש ןעמּונעג ךיז רע טָאה טלָאמעד

 עטײװצ ;ד ףיֹוא טייז ןייא ןּופ רָאנ ,סיֿפ יד ּוצ ּפָאק ןוֿפ טשינ

 ךיא ןּוטעג ּפַאלק ַא טכייל רע טָאה לָאמ סעדעי וַא ;יֹוזַא

 :ֿפרּוד ךיז טָאה רעכלעװ ,דרעװש רעד ןוֿפ קע ןטימ טנַאװ יד

 יסָאװ ךיז קידנגיֹוּבסיוא ,ינק יד רעטנּוא ןּופ טקּורעגסיֹורַא טעד|

 ,לטנעה ןּוֿפ טייז יד ףיֹוא ,ןײרַא קינייװניא רעמ לָאמַא
 יװ ןעּפַאלק ןגמונעג ןאּבָאלגַאז רעה ןיא טָאה ץרַאה סָאד

 ןָאק לטימ עקיזָאד סָאד ןַא ,ןעזעגנייא טָאה רע לייוו ,רעמַאה ַא

 | ,הלועּפ א ןּבָאה

 סָאװ ךיז קידנעימַאּב ,טײּברַאעג .רעטײװ טָאה רע ןּוא

 יד ןּופ סעּומש רקד ןעװ ,טלָאמעד רָאנ ןּוא ןּפַאלקּוצנָא רעליטש

 'העד טָאה ףֹוס ם צ .ּפעלק עטכייל יד טכליהרַאֿפ טָאה ןקַאזָאק

 .ןגיֹוּבנלֶע ןטימ עיניל .ןייא ףיֹוא ןענופעג ךיז דייש רעד ןוֿפ קע -
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 ףעד ּוצ ךיזןעלקָאש עקידרעטיײװ סָאד ןּוא ינק רעד טַימ ןוא
 ,ןּפוטשסיורַא טנעקעג טשִינ ןיֹוש םִיא טָאה ּוצ.טנַאװ

 ןיֹוש טייז רעטייוװצ רעד ןוֿפ טָאה רעּבָא רַאֿפרעד ,ָאי
 סָאד ןּוא ,ררעװש רעד ןוֿפ לײט רערעסערג א ןעגנַאהעגּפָארַא
 ןטִימ ןעמַאזּוצ ןעװעג ןיא רע לייװ ,לײט רערערעװש רעד
 | | / ,לטנעה

 רעה ןלמלצ ַא ןעװעג ךעלנייװעג ;ִװ ,ז;א לטנעה ןֿפיֹוא
 ,למלצ ןקִיזָאר םעד ףיֹוא טנכערעג טָאה אּבָאלגַאז

 רעּבָא ןגָיװ ןעמונעג ךִיז רע טָאה לָאמ ןטירד םּוצ ןּוא
 ךיז ןעװעג ןעגנּוגנערטשנָא ענייז ןוֿפ קעװצ רעד זיא לָאמ סָאד -

 ןיוש טָאה רע זַא .טנַאװ רעד ּוצ ס:ֿפ יד טיִמ ןעיירדּוצמוא
 רעד ןיא ןקּור ןמּונעג ךיז רע טָאה ,טרִיֿפעגסיוא טַאהעג סָאד
 ןעקנעלעג-ינק יד ןשִיװצ טקעטשעג ךָאנ טָאה דרעװש יד .גנעל
 =רַאֿפ עליו עדעי ךַיז טָאה לטנעה סָאד רֹוּבֶא ,טנעה יד ןּוא
 סָאד טָאה ףֹוס םוצ ,דרע רעכיײלג טשִינ רעד ןיא טעּפעשט
 ַא ךיז טָאה אּבָאלגַאז רעה -- טעּפעשטרַאֿפ רעטסעפ ךיז למלצ
 החמש ןוֿפ רֶע זיא עלייװ ַא ןּוא לָאמ ןטצעל םּוצ ןּוטעג לקָאש
 ,טרָא ןפיֹוא ןרָאװעג טלגָאנעגּוצ

 ,טקּורעגסיֹורַא ןצנַאגניא ךיז טָאה דרעװש ;ד
 ןּוֿפ טנעה ;ד ןעמונעגּפָארַא טלָאמעד טָאה ץישטכַאלש רעד

 טימ רע טָאה ןדנוּבעג ןעװעג ךָאנ ןענעז יז םגה ןּוא ,ינק יד
 יד טימ ןטלַאהעגּוצ רע טָאה דייש יד .דרעװש יד טּפַאכעגנָא יז
 ,גנילק ַיד ןגיֹוצעגסיֹורַא טָאה רע ןּוא ספ

 ןעװעג סופ ;ד ףיֹוא קירטש יד ןענעז םּורַא עלייוו ַא ןיא
 ,ןטינשעגכרוד

 טָאה אּבָאלגַאז רעה .טנעה יד טָימ ןעװעג זיא רערעװש
 ,ןטנּוא ןיֿפ ןקּור ןט:מ טסַימ ןפיֹוא דרעװש יד ןגיילסיֹוא טזּומעג
 רעקיָאד רעד ףיֹוא ןּבײר ןּוא ,ןּביֹוא ןּוֿפ ףרַאש רעד טימ
 ?ברּוד טשינ ייז טָאה רע זיּב גנַאל יֹוזַא קירטש יד ףראש
 | | ,ןטינשעג

 ןעװעג רע ויא ,ןּוטענּפָא טַאהעג ןיֹוש סָאד טָאה רע זַא
 ,טנּפָאװַאּב ךיֹוא רָאנ ,ןדנוּבעגפיוא ןיֹולְּב טש;נ
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 יא ךיז רע טָאה ךָאנרעד ,טמעטעעגּפָא רעפִיט טָאה רע

 .טָאג ּוצ ּבױל ַא ןּבעגּפָא ןעמּונעג ןּוא טמלצעגרעב
 ךיז ןעיירפַאּב םּוצ זיּב קירטש יד ןדײנשּפָא ןּוֿפ רעּבָא

 ,ךלהמ רעטיײיװ רעיײז א ןעװעג ךָאנ זַיא טנעה סנּוהָאּב ןוֿפ

 ךיז אּבָאלגַאז רעה טָאה -- ?רעטײװ ןעמ טּוט סָאװ -- |
 ,טגערפעג ןיילַא

 זיא לַאטש יד ,רעֿפטנע ןייק ןענוֿפעג טשִינ טָאה רע ןּוא
 לּכה-ךס ּב ןקַאזָאק טימ טלעטשעגמּורַא ןעוועג םּורַא ןּוא םּורַא

 -ָעג טשינ טיָאװ לזימ ַא ,טרעדנּוה ןַאמ ַא ןעװעג ייז ןענעז

 רעקיּבײל-טעֿפ אזַא ןיוׁש- אטִישּפַא ,ןכָיוקכרּוד טקרעמַאּבמּוא טנָאק

 ,אּבָאלגַאז רעה יװ ,שטנעמ
 רע טָאה -- רַימ ןוֿפ ּפָא ךיז טּוט לכש רעד זַא ,עזֿכ --

 זַא ,טרעװ זיא המכח עצנַאג ןיימ ןּוא -- ןײלַא ךִיז ּוצ טגָאזעג

 ןָאק קרַאמ ןֿפיוא םגה ,ןרָימשסיֹוא לויטש יד ריא טִימ לָאז ןעמ

 טשִינ רֶיֹמ טעװ סָאג ּביֹוא ,ןֿפיוק ץכערימש ןרעסעּב ּולְיֹפֲא ןעמ

 ןֿכַאמ רימ ןּוֿפ ןעמ טעװ ,קנַאדעג ַא סעּפע חֹומ ןיא ןּבעגנײרַא

 ַא ךיא ּוט ,ָאי רעּבָא ּביֹוא ,סענָארװ יד רַאֿפ סנטָארּבעג ַא

 ,סּוניגנָאל רעה יו ,תֹושירּפ ןַיא ןּבעל ּוצ רדג

 טנַאװ רעד רעטנַיה ןקאזָאק יד ןופ סעומש רערעכעה ַא

 ןעגנּורּפשעגּוצ דלַאּב זיא רע ,תובשחמ ענייז טקַאהעגרעּביא טָאה

 יד ןשִיװצ ןּוֿפ ערַאפש רעד ּוצ רֶעיֹוא ןַא טגײלעגּוצ ןּוא

 | .סעקלעּב

 ןגָאלשענּפָא ןּבָאה רעטערּב עװָאנסָאס עטנקירטעגסיוא יד

 ןּבָאה רעטרעװ יד -- עריל ַא ןוֿפ לעטֿכַאש יד יו ןעמיטש ַיד

 ,ךעלטייד ןגָארטרעד ךיז

 =װָא רעטָאפ ,ןענַאד ןוֿפ ןײג רימ ןלעװ ןִיהּוװ ןּוא --

 :טגערֿפעג םִיטש ןייא טָאה -- ??ּוװיס

 ַא טָאה -- ץעינעמַאק ןייק אמתסמ ,טשִינ סייוו'כ --

 ,טרעפטנעעג עטייווצ
 --סיֿפ יד ףיֹוא םיֹוק ךָאד ךיז ןּפעלש דרֶעֿפ יד רעּכָא --

 ,ןייגרעד טשינ ןלעװ ייז
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 ירֿפ רעד ןיא זִיֹּב :ָאד רימ ןעייטש עקַאט רַאֿפרעד --
 .ןעּורסיֹוא ךיז יז ןלעוװ

 עטשרע יד טָאה ךָאנרעד ,ליטש ןעװעג זיֹא עליײװ ַא
 :רעירֿפ יו רעליטש ךָאנ ןֿפּורעגנָא ךַיז םיטש

 .טעװ ןַאמַאטַא רעד זַא ,רעטָאּפ ,ךיז טכּוד רֶיִמ ןּוא --
 ,לָאּפמַאי רעטניה ןזָאלקעװַא ךיז ץעינעימַאק ןופ

 ,טסּורּב רעד ןִיא םעטָא םעד טּפַאכרַאֿפ טָאה אּבָאלגַאז
 טָאה -- ןּבִיל רֶיֹד זיא ּפָאק רעגנּוי ןייד ּביֹוא ,גייווש --

 ,הבּוׁשּת ַא טרעהעג ךִיז
 רעטנַיה ןּוֿפ רָאנ ,ןגייוושל:טש ַא ןטלַאהעגנָא טָאה עלייוו ַא

 ,יירעקשּוש ַא ןגָארטרעד ךִיז טָאה טנעװ עֶקִירעּביא יד
 =ַאֹו טָאה -- !ייז ןטיה םוטעמּוא ,ייז ןענעז םּוטעמּוא --

 | ,ןּוטעג םּורּב ַא אּבָאלג
 רעקידרעּביאנגעקַא רעד ּוצ ןעגנַאגעגּוצ זאא רע ןּוא

 ,טנַאוװי

 ןוֿפ שיֹורעג ַא ןגָארטרעד םִיא ּוצ ךַיַז טָאה לָאמ סָאד

 ןענעז עכלעװ ,דרעֿפ ןוֿפ יײרעּפָארכ ַא ןּוא עשַאּפ עטײקעג
 יד ןּבָאה ייז ןשיװצ ןּוא ,ןבענרעד טרַאה ןענַאטשעג תֹועמשמ
 ךִיז ןּבָאה ןעמיטש יד לייו ,טיהרעקַידנגיל טנעּומשעג ןקַאזָאק
 ,רעדִינ רעד ןופ ןגָארטעג

 ןרָאפעג ןענעז רֶיִמ -- טגָאזעג רענײא טָאה -- יעה --
 עשַאּפ ןייק דרעפ ָ;ד ,קידנסע טשינ ,קִידנֿפָאלש טשינ רעה ַא
 הילּת יד ףיֹוא ןייג ןלָאז רימ זַא ,יצרעד רָאנ ק;דנּבעג טשינ
 ,רעגַאל סאמערַאי ןיא

 ?ָאד ןיא רע זַא ,רעכיז ןיֹוש ןעד סע זיא --
 ןּבָאה ,עצינלָאמרַאי ןוֿפ ןֿפָאלטנַא ןענעז סָאװ ,ןשטנעמ --

 ןלייצרעד יײז סָאװ קערש ַא .ךַיד עז ךִיא ַיװ יֹוזַא ,ןעזעג םיא
 סרעקַאלֿפ ייוצ רע טָאה ןרעטש ןִיא ,ענסָאס ַא !װ רע זִיא סיֹורג
 ,גנַאלש רעקידרעײֿפ ַא שממ -- םִיִא רעטנּוא דרעֿפ סָאד ןּוא

  ןךַיד םרַאּברעד ,טָאג --
 רענלעז יד טָימ ךַאיל ןק:זָאד םעד ןעמענ ןזּומ רימ --

 ,ןֿפױלטנא ןוא
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 ,ךיֹוא יֹוזַא ןרגּפ דרעֿפ יד ?ןֿפױױלטנַא יֹוזַא ָ!װ --

 ךַא ןעװעג טלָאװ ךיִא ןעװ .רעדיױּב עטּוג ,טכעלש --
 ךּוא טקַאהעגּפָא ּפָאק םעד ךַאיל ןקיזָאד םעד ךִיא טלָאװ ןַאמַאטַא
 .,טרעקעגקִירּוצ סנסּוֿפּוצ ּולְיֿפא ץעינעימַאק ןייק טלָאװ

 ,ץעינעימַאק ןייק ןעמענטַימ ךִיז טימ רָימ ןלעװ םִיא --
 .לסיּב ַא ךיז םיא טימ סענַאמַאטַא ערעזנּוא ןלעװ טרָאד
 יה | | .ןליּפש

  יטָאה -- ןלוּפש ךיז ךײא טימ םידש ;ד ןלעװ רעֶ;רֿפ --
 ,טמּורּבעג אבָאלגַאז

 ןּוא ,ןענּוהָאּב רַאֿפ ארֹומ רעצנַאג ןייז ףיֹוא טקוקעג טשִננ
 :ידעּבעל זַא ,ןּוטעג העוּצש ַא רע טָאה ,רַאפרעד אקוד עקַאט רשֿפא
 .ןדנּוּבעגֿפױוא זַיא רע .ןעמענ ןזָאל טשינ ךיז רע טעװ טייהרעק
 = ַאֿפ ךיז רע טעװ -- טנַאה רעד ןיא רע טָאה דרעװש ַא
 ;קַאהּוצ םִיִא ןעמ טעװ .ןקַאהּוצ םִיא טעװ ןעמ זַא .ןק;דײט
 ןףעמענ טשִינ םִיא ןעמ טעװ טייהרעקִידעּבעל רעּבָא

 .,דרעֿפ יד ןוֿפ ןצכערק ןּוא ןעּפָארכ סָאד טָאה לייוװרעד
 :רַאפ ,טרעטַאמרַאֿפ ךעלנייװעגמּוא ןעװעג םינּפ ַא ןענעז עכלעוו
 "רעד סע טָאה רעּבָא רַאפרעד ,סעּומש ןקי;דרעטײװ םעד טּביֹוט
 | ,קנַאדעג םעיינ ַא ןאּבָאלגַאז ייּב טקעו

 ךרּוד ןגָ;רקכרּודַא יֹוזַא ךִיז ןענָאק טלָאװ ךיא ןעװ --|
 ףיֹוא ןוט:ףיֹורַא.גנַירּפש ַא לָאמ ַא טימ ןיא טנַאװ רעקִיזָאד רעד
 "יז רעדייא -- טֿכַאנ זיא'ס -- טֿכַארטעג רע טָאה -- !דרנֿפ ַא
 יז ךיא טלָאװ ,ןעשעג .זוֹא סע סָאװ ,טקוקעגמּוא ךִיז ןטלָאװ
 עטייוו ןּוא ןלייה עקיזָאד יד רעּביא ,ןגיֹוא יד ןוֿפ ןרָאװעג םלענ
 ַא ,ןגָאױצֿכָאנ רעװש גָאט ןלעה ןטַימ ןִיא ּולְיֹֿפא זיא םיחטש
 סָאד לטימ ַא ,טָאג ,רימ ּבֵיג ,רעטסניֿפ רעד ןַיא ןיֹוש:אטִישּפ
 | !ןריפוצסיֹוא

 =ימעג ּוצ ןעװעג :טשינ טכייל יֹוזַא זיא לטימ ןייק רעּבָא
 טָאה ּוצרעד רעּבָא ןֿפרָאװעגמּוא טנַאװ ַא טלָאװ ןעמ ןדייס ,ןענ
 -- אטנעיּפיּבדָאּפ רעה ַא ןוֿפ הרּובג יד ןגָאמרַאפ טזּומעג ןעמ
 רעּבָא -- סקופ ַא !װ ןּבָארגעגרעטנּוא ךיו טלָאװ רע רעדָא
 !טּפַאכעג ןֹוא ןעזרעד ,טרעהרעד רהעכִיז יז ןטלָאװ טלָאמעד ְךיֹוא
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 .עגנײרַא לטָאז ןיא סוֿפ ןייז טלָאװ רע רעדײא ךָאנ ,םביא
 = ,טקעטש

 .רעטנזִיֹוט טעיָארעג ךַיז ןבָאה טָאק סאּבָאלגַאז רעה ןיא
 יֹזֲא טַאהעג ייז טָאה רע סָאװ ,רַאֿפרעד אקוז רעּבָא ,תואצמה |

 ,ןרָאװעג רָאלק טשינ םִיא רַאֿפ האצמה ןייא ןייק זנא ,5:8. |
 יַאֹּב ןּבעל ןיימ טַימ ןוומ ןיֹוש לעװ ךִיא ,ןלַאפרַאֿפ -- |
 ,טֿכַארטעג ךִיז רע טָאה -- ןלָאצ

 .טנַאװ רעטִירד רעד ּוצ קעװַא ןיא רע ןּוא
 סעפע ףיֹוא טּפַאלקעגנָא ּפָאק ןטימ רע טָאה לָאמַא טימ

 זיא'ס ,לרעטייל ַא ןעװעג זיא'ס :טּפַאטעגנָא טָאה רע .סעטרַאה
 יא ןּוא ,לַאטש:סקָא ןַא רָאנ ,לַאטש םִיריזח ןייק טשִינ ןעװעג
 ;לעװ ,םעדיֹוּב ַא ןגוצעג ךִיז טָאה גנעל ןייז ןּוֿפ טֿפלעה ַא רעּב
 גַאז רעה .יײה ןּוא יֹורטש רַאפ רעגַאל סלַא טנידעג טָאה רעכ
 ןכָארקעגפיֹורַא זִיא ןּוא ןעװעג בשיימ טשינרָאג ךיז טָאה אּבָאל
 ,םעריוּב ןפיֹוא

 ןוא טמעטעענּפָא טָאה ,טצעזעגקעװַא ךַיז רע טָאה טרָאד
 .לרעטייל סָאד ןעָיצֿפיֹורַא ליטש ןעמונעג

 רע טָאה -- !ףא גנוטסעֿפ ַא ןיא ןיֹוש ךיא ןיּב ,ונ :-
 .ײֵל ןטײװצ ַא ןעניֿפעג ןלעװ ייז יליפַא ּביֹוא -- ןּוטעג םּורּב ַא
 לעװ ךיא ּבױא .ןעמּוק טשינ רעה ַא ךִיג יֹזַא יז ןלעװ ,רעט
 ןטלַאּפשּוצ טשִינ ,ןקעטשנײרַא ָאד טעװ סָאװ ,ּפָאק ןטשרע םעד
 ,קיטש-ןפיר ַא ףיֹוא ןרעכיֹורּפָא ןזָאק ךיז ךיא לעװ ,יײװצ ףיֹוא
 רעד ןיא -- ןֿפּורעגסיוא לאמַא טימ רע טָאה - !לװײט םּוצ ,ָא
 ךיֹוא רָאנ ,ןרעֿכױֹורּפָא זיֹולּב טשִינ ןענָאק ךימ יז ןלעװ ןתמא
 !ּוט ךלא לָאז סָאװ רעּבָא .ןזָאלסיֹוא בלח ףיֹוא ןּוא ןטָארּבּפָא
 .על ךימ יײז ןלעװ !טּוג -- ןענעיּברַאֿפ לַאטש םעד ןלעװ ײז
 רעדִַיװ יא רימ ןּוא ,ןעמענ טשִינ יאדוַא ןיֹוש טייהרעקידעב-
 רעדָא ,ןעיֹור ַא ןקיּפּוצ ךימ ןלעװ ןבָאר יד ;צ ,טשינ קּוליח ןייק'
 .צֹור עקִיזָאד לד ןוֿפ ןרעװ לּוצינ לָאז ךיא יּבַא ,םענעטָארּבעג ַא
 ,ףָאה ךיא ןּוא ,ןָא טשִינ ךימ טייג עקירעּב;א סָאד ,טנעה עׂשַיִח
 יי / .ןּבעגנייא רָימ ךיז טעװ סעּפע זַאו

 ּוצ שואי ןוֿפ רעּב;רַא טכייל םִינּפ ַא זָיא אּבָאלגַאז רעה
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 ַאזַא טריּפשרער לָאמ ַא טימ סעּפע ךיז ןִיא טָאה רע .גנּונפָאה

 סימערעי טשר:ֿפ ןיא ןעװעג ןיֹוש טלָאװ רע יװ ךיילג ,ןוחטּב
 =עַּברַאֿפ טשִינ ךס ןייק ףיֹוא ךִיז טָאה בצמ ןייז רַעֹּבָא ,רעגַאל

 דרעװש יד קידנטלַאה ןּוא םעדיֹוּב ןֿפיוא ןסעזעג וַיא רע .טרעס

 םעד ןקִידײטרַאֿפ גנַאל טנָאקעג עקַאט רע טלָאװ טסיֹופ רעד ןיא

 וצ זַיֹּב םעדיֹוּב ןוֿפ רעּבָא ,ץלַא זִיֹא סָאד .םעדיֹוּב םּוצ טירטּוצ

 גרַאּב ןכיֹוה ַא ןּופ ;װ ,קחרמ ַא ןעװעג ךָאנ זיא טייהיירפ רעד

 ןעטנּוא סָאװ ,דיישרעטנּוא םעד טימ ךָאנ -- לָאט ןֿפיט ַא ןיא
 .עכלעו ,ןקַאזָאק יד ןּוֿפ ןזיּפש ןּוא ןדרעװש יד טרַאװעג ןּבָאח

 ,טנעװ יד רעטניה טרעיֹולעג ןּבָאה
 ףֵגֲאז רעה טָאה -- !הצע ןַא ןעניפעג ןיֹוש טעװ ןעמ --

 :ננעג רע טָאה ,ךַאד םּוצ קידנעייג צ ןוא ןּוטעג םּורּב ַא אּבָאל

 =עֿפע ּוצ ךיז ידּכ ,ךַאדייורטש םעד ןסײררעדנַאנַאֿפ טכייל ןעמ
 | .סיֹורַא טלעװ יד ףיֹוא לרעטסנעֿפ ַא ןענ

 =ָאק יד ליײוו ,ןעמּוקעגנָא טכייל רעיײז םיא ןיא זיא סָאד

 ּוצ ידּכ ,טנעװ יד רעטניה טסעומשעג ץלַא ךָאנ ןּבָאה ןקַאז
 ךָאנ ּוצרעד ןּוא ,ןייז ףיֹוא ןּוֿפ טײקילײװגנַאל יד ןּבײרטרַאֿפ

 .ןטימ טָאה רַעֿכלעװ ,טניװ רעקרַאטש ַא ןּביוהעגפיוא ךיז טָאה
 "ןוֿפ רעדּורעג סָאד טֿכליהרַאֿפ רעמיֹוּב עטנעָאנ יד ןשיװצ שיורעג
 .ךעלטניּב יורטש ענעסַירעגקעװַא ;ד

 .קיטרַאֿפ ןעװעג ךָאל סָאד זיא םּורַא טייצ עסִיװעג א ןיא =
 ,ןּוא ּפָאק םעד טקעטשעגניירַא םיא ןַיא טָאה אּבָאלגַאז רעה --

 ,ןטײז עלַא ףיֹוא ןקוקמורַא ריז ןעמּונעג
 רעד ףיֹוא ןּוא ןטערטּפָא ןעמּונעג ןיֹוש טָאה טכַאנ .ד

 ןלַארטש עטשרע יד ןזיװַאּב ןיֹוש ךיז ןכָאה למִיה ןּופ טייז?חרזמ

 אּבָא"גַאז רעה טָאה ןייש רעסַאלּב רעד ייּב .ןרעטשנגרָאמ ןיֿפ

 עסַאכ רעד רַאֿפ ,דרעֿפ טימ לוֿפ ץַאלּפ ןצנַאג םעד ןעזרעד

 .ךַיז ןּבָאה סָאװ ,ןקַאזָאק עקידנֿפָאלש ןּופ ןעייר ןעזעג רע טַאה

 יּורֹּב םעד רעטַײװ ,סעיניל עכעלטײדמּוא עגנַאל ןַיא ןגיוצעגסיוא

 ,רעסַאװ טקנַאלּבעג טָאה סע רעכלעוו ןיא ,עטירָאק יד ןּוא םענ

 ךּוא ןשטנעמ עקנ:דנּפָאלש ןּופ הרּוש ַא רעדִיװ ייז ןּבענ ןּוא

 +=עז טנעה יד ןיא ןדרעװש עליֹוה טַימ ןקַאזָאק ק;צנַאװצ ךרעּב
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 =ױֵאד רעד ןּופ גנעל רעד ןִיא ּפָארַא ןּוא ףיֹורַא ןעגנַאגעג ןענ

 | ,הרּוש רעק
 ןדנּוּבעג טָאה'מ עללעװ ,ןשטנעמ עניימ ןענעז סָאד --

 -- ,טמּורּבעג ץישטכַאלש רעד טָאה -- סָיֿפ יד ןּוא טנעה יד

 ןטלָאװ סָאד ןעװ - ןּבעגעגּוצ םּורַא עלייװ ַא ןיא רע טָאה -- ןָאי

 סטשרִיֿפ םעד ךָאד ןענעז סָאד רעּבָא ,ןשטנעמ עניימ ןעוועג שטָאכ
 סָאװ אטשינ ,ןעועג ײז רַאֿפ ךִיא ןִיֹּב רעריֿפ רעטּוג ַא ,ןשטנעמ

 .יירַא לעק יד ןִיא ךיילג טנּוה םּוצ טרִיֿפרַאֿפ ייז ּבָאה'כ !ןגָאז ּוצ
 טעװ טָאג ּביא ,ןגיא יד ןַיא ןזיוװ ּוצ ךיז הּפרח ַא ןייז טעוו'ס

 ַא ּבילּוצ !סָאװ ּבִילּוצ זִיֹא סָאד ןּוא .ןרעקמּוא טײהײרֿפ יד רָימ
 ַא ,ןײגנָא טֿפרַאדעג רימ טָאה סָאװ .הקשמ ּב;לּוצ ןּוא לדיימ
 ןעװעג הנותח רעקי;ָאד רעד ףיֹוא ןיּב'כ ?הנותח ןּבָאה סעמַאכ

 ךַימ לקָאש ךיא .טניה ןוֿפ הנותח ַא ףיֹוא ַיװ ,ןּתּוחמ ַאזַא טקנוּפ
 ,סיֿפ יד ןיא טכירק סָאװ ,דנֹוּב םעד דעמ ןקִיזָאד םעד ןיֿפ ּפָא
 טמּוק טלעװ רעד ףיֹוא ןייּב סָאדלַא ,ןײרַא ּפָאק ןִיא טשִינ ןּוא

 ,ערעטֿכִינ ןלַאֿפַאּב ןנּוא ןטלָאװ ייז ןעװ  םּורָאװ ,תֹורּכש ןּופ

 ךיא טלָאװ ןענּוהָאּב ןּוא ןֹוחצנ ַא ןטלַאהעגּפָא רעֿכִיז ךיא טלָאװ
 ,ןסָאלשרַאֿפ לַאטש ןיא

 יד ףיֹוא ןלַאֿפעג .רעדִיװ קילּב סאּבָאלגַאז רעה ןִיא ָאד

 :עגּפָא ךִיז ןּוא ,ןֿפָאלשעג זִיא קַאזָאק רעד רעכלעװ ןיא ,עטַאכ
 .ריט ריא ףיֹוא טלעטש

 לָאז !ףָאלש -- טמּורּבעג רע טָאה --- ןלוג ,ףָאלש ,ָא -- |

 ,ּפָארַא טיֹוה :ד ריד ןּוֿפ ןדניש םִידש :ד זַא ,ןעמֹולח ריד ךיז
 ןיימ ןופ טלָאװעג טסָאה .ןדיימ טשינ ייס יװ ייס ךִיד טעװ סָאװ

 רָימ ןלעװ ,רָיִמ ּוצ ןכירקּוצֿפורַא רָאנ וּורּפ :ןכַאמ ּפַיִז ַא טיֹוה
 טעװ ַיז זַא ,ןקַאהּוצ יֹוזִא טשינ טיֹוה ןיד לע ךיא יצ ;ןעז

 טלָאװ ךיא ןעװ .ןגיֹוט טשִינ לויטש ףיֹוא טנִיה ;ד רַאֿפ ּוליּפַא
 רָאנ טלָאװ ךִיִא ןעװ ,ןסײרסיֹורַא ןענַאד ןּוֿפ טנָאקעג רָאנ ךיז
 ?יֹוזַא ;װ רעּבָא ,ןסײרסיֹורַא ךיז טנָאקעג

 .ןרָיֿפסיֹוא םּוצ טשִינ ּבָאגֿפיוא ןַא ןעװעג תמאּב זַיא סָאד
 ןשטנעמ טימ טּפָצטשעגנָא יֹזַא ןעװעג זיא ץַאלּפ רעצנַאג רעד

 ףךיז ןזיװַאּב טלָאװ אּבָאלגַאז רעה ּוליֿפַא ןעװ זַא ,דרעֿפ ןּוא
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 .עגּפָארַא ךיז טלָאװ רע ּוליֿפא ןָעװו ,לַאטש ןופ ןג;רקּוצסיֹורַא
 יד ןוֿפ םענייא ףיֹוא ןעגנּורּפשעגפיֹורַא ןּוא ךַאד ןוֿפ טשטילג
 םּושּב רע טלָאװ ,לָאטש םייּב טרַאה ןענַאטשעג ןענעז סָאװ ,דרעֿפ
 ןיֹוש-אטישּפַא ,רעיֹוט שבּוצ ןעמיקּוצּוצ ּוליפַא ןזיװַאּב טשִינ ןֿפֹוא
 ,רעיֹוט טייז רענעי ףיֹוא ןגָירקּוצסיֹורַא ךִיז

 טָאה רע ןַא ,ןטכודעג םיא ךיז טָּה ןגעװטסעדנוֿפ ןּוא
 .עג יא רע :ּבָאגֿפיוא םעד ןוֿפ טֿפלעה עטסערג יד טריֿפעגסיֹוא
 ַא ןיא יו םעדיֹוּב ןֿפיוא ןסעזעג זיא ןּוא טנֿפָאװַאּב ,ײרֿפ ןעוו
 ,גנוטסעֿפ

 ּוצרעד -- טֿכַארטעג רע טָאה -- ?לוייט םּוצ ,סָאװ --
 ףיֹוא ךימ לָאז ְךִיֹא זַא ,קירטש ;ד ןופ טיײרפַאּב םִיִא ךיא ּבָאה
 | ?ןעגנעהֿפיֹוא ייז

 ןייז ןיא ןעיֵאר ךיז ןעמּונעג תואצמה יד ןּבָאה רעדִיװ ןּוא
 .טָאה רע זַא ,סיֹורג יֹוַא ןעװעג זיא לָאצ רעייז רעּבָא ,חֹומ
 ךז לָאז רע עכלעװ ןיא ,ןּבעג הצע ןייק טנָאקעג טשִינ ךִיז

 | ,ןּפַאכנָא
 ןּוֿפ הביבס יד ,רעמ לָאמַא סָאװ טעירַאשעג טָאה לייוורעד =

 ךַאד רעד ,ןטָאש ןוֿפ ןקּורסיֹורַא ןעמּונעג ךיז טָאה עטַאכ רעד
 .גַאז רעה .רעּבליז ַא טימ יװ ןגיֹוצַאּב ךיז טָאה עטַאכ רעד ןּוֿפ

 2נייא יד ןדײשרעדנַאנַאפ רעכעלטייד טנָאקעג ןיֹוש טָאה אּבָאל

 רילָאק יד ןעורעד ןיֹוש טָאה רע ,ץַאלּפ ןפיֹוא ןפּורו ענלעצ

 ענעסּפעש יד ןּוא -- םענורּב םייּב ןגיל סָאװ ,ןשטנעמ ענייז ןּוֿפ
 רעד ייּב ןֿפָאלשעג ןענעז ןקַאזָאק יד עכלעוו רעטנּוא ,ךעלצלעּפ

 : | ,עטַאכ
 ןּופ ןּביוהעגפיֹוא ךיז טלַאטשעג ַא סעּפע טָאה לָאמַא טימ = |
 טַירט ענעסַאלעג טימ ןייג ןעמּונעג ןּוא עקידנֿפָאלש ייר רעד

 ןשטנעמ יד ןּבענ טרָאד ןּוא ָאד ךיז קידנטלַאהרַאֿפ ,ץַאלּפ ןכרּוד
 סָאװ ,ןקַאזָאק יד טימ טסעומשעג יז טָאה עליו ַא ;דרעֿפ ןּוא

 םּוצ ןעגנַאגעגּוצ יז זיא ףֹוס םּוצ ןּוא ,ענעגנַאֿפעג יד ןטיה -
 זַא ,טניימעג עגר רעטשרע רעד ןיא טָאה ַאּבָאלגַאז רעה ,לַאטש
 ןּבָאה םִירמֹוש יד זַא ,טקרעמַאב טָאה רע ליײװ ,ןּוהָאּב זיא סָאד

 ,ןטסטלע ַא טִיִמ ַײװ ,טלַאטשעג רעקִיזָאד רעד טָיֿמ טערעג
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 טלָאװ ךיא ןעװ -- ןּוטעג םּורּבַא רע סָאה -- יע --
 .,טנרעלעג םיא ךִיא טלָאװ ,טנַאה רעד ןִיא סקּיּב ַא טַאהעג טציא
 .סָיֿפ ;ד טיֿמ ןקעדַאּב ּוצ ךיז יזַא יוװ

 ןּביֹוהעגפיֹוא טלַאטשעג עקיזָאד ;ד טָאה עגר רעד ןיא
 ןּופ ןייש עיֹורג ;ד ןלַאֿפעג ןיא םינּפ רִיא ףייא ןּוא ּפָאק םעד
 =טָאס רעד רָאנ ,ןּוהָאֹּב ןעװעג טשנג זיא סָאד -- ןרעטשנגרָאמ
 פיו ,טנעקרעד ףֹּכיִּת טָאה אּבָאלגַאז רעה ןכלעװ ,;דאלָאה קינ
 רע ןעװ ,ןטײצ ענעי ןופ ךָאנ טנעקעג טּוג רעײז םִיא טָאה רע
 ,ןירכעשט ןַיא ןענּוהָאּב טימ טרבחעג ךִיז טָאה

 טֿפָאלש רֶיא -- טגָאזעג ;דָאלָאה טָאה -- !ןעגני --
 | | ?טשִינ

 טייצ ןיֹוש ,ןֿפָאלש ךיז טלוװ סע םגה ,לרעטָאֿפ ,ןיינ --
 | , ,ןטייב ּוצ זנּוא

 זיא ןוז:םידש רעד ןּוא .ןטייּב ךייא ןעמ טעװ דלַאּב -- |
 : .?ןֿפָאלטנַא טשִינ

 םָאפ ,ןֿפָאלטנַא םיא ןּוֿפ זיא המשנ יד ןדייס !יֹוא ,יֹוא --
 ,טנָאקעג טשינ ןרָיר ּולְיֿפא ךִיֹו טָאה ןײלַא רע לײװ ,רעס

 רע סָאװ קוק א רָאנ טנג ,לסקִיֿפ ערטנכ ַא זיא סָאד --
 ּוצ ןלַאֿפרַאֿפ דרע רעד ןיא לגוסמ זא רע לײװ ,טרָאד טכַאמ:
 | | | .ןרעוו

 עכלעװ ,ןקַאזָאק רָאּפַא טרעפטנעעג ןּבָאה -- !דלַאב --
 ,לַאטש ןוֿפ רָיט רעד ּוצ ןעגנַאגעג וצ ןענעז

 .סיוא דרעפ יד .םעֶדיֹוּב ןוֿפ יה ּפָארַא ְךיֹוא טּפעלש --
 ,ןײרַא געװ ןַיא ךַיז רֵיֹמ ןזָאל ןעניגַאּב ,ןּביײר

 : ,לרעטָאֿפ ,טּוג --
 ןּוֿפ קעװַא שינעלייא רעטסערג רעד ןִיא זיא אּבָאלגַאז רעה

 .יֹוּב ןַיא גננֿפע רעד ּוצ ןֿכָארקעגּוצ זִיֹא ןּוא ךַאד ןיא ךָאל
 רעד ןּוֿפ ןּפירקס ַא טרעהרעד רע סָאה טימרעד םענייאניא .םעד
 ןּוֿפ סיפ יד רעטנּוא יורטש ןוֿפ שיורעג ַא ןּוא לגיר רענרעצליה
 רעמַאה ַא טַימ !װ טּפַאלקעג םִיא טָאה ץרַאה סָאד .ןקַאָאק .ד
 סָאד טקירדעג רע טָאה טנַאה רעד טימ ןּוא .טסּורּב רעד ןיא
 יד ןצרַאה ןיא .יינספיוא ךִיז קִידנּבעג ,דרעװש רעד נפ לטנעה
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 ןטימ ןעמַאזּוצ ןענערּברעֿפ ןזָאל רעכִיג ךִיז טעװ רע זַא ,העּובש
 .ענ ןזָאל ךיז רעדייא ,רעקיטש ףיֹוא ןקַאהּוצ ךִיז רעדָא ,לַאטש
 ץדַאיל ַא זַא ,טכַירעג ךיֹוא ךיז טָאה רע .טייהרעקִידעּבעל ןעמ
 רע רעּבָא ,לעמוט ןקידארֹומ ַא ןכַאמנָא ןקַאזָאק יד ןלעװ עגר
 יּװ ,טרעהעג ןעמ טָאה טיײצ עסַיװעג ַא ,תועט ַא טַאהעג טָאה
 םּוצ ןּוא ,לַאטש ןצנַאג ןרעּבִיא רעלענש לָאמַא סָאװ ןעייג יז
 :ןֿפּורעגנָא רענייא ךִיז טָאה ףֹוס

 רימ !ןּפַאטרעד טשִינ םִיא ןָאק ךִיא ,ןטשיהשעמ סעּפע --
 ,ןֿפרָאװעגקעװַא ָאד םיא ןּכָאה

 זִיא'ס ,ליסַאװ רעײֿפ ןָאיּבײר !?סָאװ רעדָא ,ףשכמ ַא --
 ,דלַאװ ַא ןִיא יו ָאד רעטסגיֿפ

 ַא טָאה ,ליסַאװ ;ןגײװשליטש ַא ןטלַאהעגנָא טָאה עלייוו ַא

 יייװצ ַא ןּוא ,לָאטש:רעײֿפ ןּוא םָאװש:רעײֿפ םעד טכוזעג נפ
 .:ליטש רעד ןַיא ןֿפו ןעמונעג טָאה קַאזָאק רָעט

 !ןָא ךיז טפּור ,ץישטכַאלש רעה --
 םּורּב ַא אּבָאלגַאז טָאה -- !רעיֹוא ןַיא טנּוה ַא שּוק --

 | -ןּו"עג
 ,ןייטשלזִיק ןִיא ןזייא ןוֿפ ןּפַאלק ַא טרעהרעד ךיז טָאה ָאד

 םעד ןטכיֹולַאּב ןּוא ןקנּופ ּפָאנס ַא ןּוטעג טָאש ַא ךיז טָאה סע
 סָאװ ,ןקַאזָאק יד ןוֿפ ּפעק ;ד ןוא לַאטש ןוֿפ ללח ןיעטסנ;ֿפ
 ןרעּבִיא ךיז טָאה ךָאנרעד ,טעווּפַאק טימ טקעדַאּב ןעװעג ןענעז
 ,שַינרעטסנַיֿפ ערעפיט ךָאנ ַא טגיילוצ לַאטש

 -רעּביֿפ ןעמיטש עגינייא ןּבָאה -- !טטש ג -- ןָאטשִיג --
 ,ןֿפּורעג טֿפַאה

 ןיטעג גנּורּפש ַא ןקַאזָאק ;ד ןּוֿפ רענייא טָאה טלָאמעד
 ' ,רָיט רעד ּוצ

 | !לדָאלָאה רעטָאֿפ !!דָאלָאה רעטָאֿפ --
 =נזײװַאּב ,קינטָאס רעד טגערֿפעג טָאה -- !ז:א סָאװ --

 .רָיט רעד ןִיא ךִיז קיד

 !ָאטשִינ זיא ךַאיל רעד --

 ?ָאטשינ זיא רע טסייה סָאװ --

 ,ָגטשִינ ץיגרע ןיא !ןרָאװעג ןלַאֿפרַאֿפ דרע רעד ןיא --
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 -- ןעדנוצעגנָא רעײֿפ ןּבָאה רימ !טָאג רָעקידמערַאּברעד א
 : | !ָאטשי

 !ןַאמַאטַא ןוֿפ ןּפַאכ ריא טעװ  ,יֹוא .ןייז טשינ ןָאק'ס --
 ?ןֿפָאלשעג טנעז ריא !סָאװ רעדָא ,ןֿפָאלטנא

 ל טש ןוֿפ .ןֿפָאלשעג טשינ ןענעז רימ ,לרעטָאֿפ ,ןיינ --
 ,טייז רעזנּוא ךרּוד סיֹורַא טשינ רע ןִיא

 זיא רע ּביֹוא -- ןַאמַאטַא םעד טשינ טקעװ !ל;טש --
 "עג םּוטעמּוא טָאה ריא ןּוא ,ןייז ץיגרע רֶע ןּומ ,סיֹורַא טשינ
 ,?טכוז

 / .,םּוטעמּוא --

 ?םעדיֹוּב ןפיֹוא ןּוא --

 זַא .םע יֹוּב ןֿפֹוא ןכירק טנָאקעג רע טָאה יֹוזַא ַיװ --
 7 ?ןעדנּוּבעג ןעווענ זִיֹא רע

 ֿפיֹוא ןעווענ טשינ ךיז טלָאװ רע ןעװ !הטֹוש ַא טְניּב --

 ןּבײרנָאי .םעדיֹוּב ןפיֹוא ןכּוז ןעװעג ָאד רע טלָאװ ןעדנוּבעג
 | !רעײֿפ

 העידי יד ,ןעקנוֿפ ןּוטֶעג טָאש ַא רעדִיװ ךיז ןּבָאה סע
 דלַאּב ךיז טָאה'ס ןֿכַאװ עלַא ןשַיװצ טײרּפשרַאֿפ דלַאּב ךיז טָאה

 :ניװעג ַיװ ,שַינעלײא ַא ןּוא לַאטש םּוצ שִינעּפוטש ַא ןּביֹוהעגנָא
 טרעהעג ךיז ןּבָאה סע !תֹוּביס עטֹכירָעגמּוא עכלעז ַא תעּב ךעל
 .תתֹוצע יד .תֹובּוׁשּת ערעכיג ךָאנ ןּוא ןעגָארּפ עכִיג ,טירט עכיג

 .,טכַאלש ַא ןיא ןדרעװש יד ָײװ ,טציירקעג ךיז ןּבָאה
 !םעדיֹוּב ןפיֹוא !םעדיֹוּב ןפיוא --
 !ןסיורד ןּוֿפ רָאנ טַיה --
 !ןייז טכעלש טָעוו'ט לייװ ,ןַאמַאטַא םעד ןקעװ טשִינ --
 | !רעטײל ןייק ָאטשינ --
 !ןטייװצ ַא ןעגנערג --
 !ץיגרע ןִיא ָאטשינ --
 חַאֿפ טרָאד זִיא רשֿפא ,עטַאֿכ רעד וצ ןּוט גנירּפש ַא --

 : | ?ןַאה
 {ךַאיל רענעטלָאשרַאֿפ ,ָא --
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 ךַאד ןכרוד ,ףיֹורַא ךַאד ןֿפױוא ןקֶע יד רעּבִיא ןֿכיױק -- |
 ,ןגָירקנײרַא ךיז !

 :רעטנּוא ןּוא טקירעגסיֹורַא זיא ךַאד רעד ,טשינ ןָאק'מ --
 | 'רעטערּב טימ טּפַאלקעג

 טרָאד רַיֹמ .ןלעװ ןיּפש :ד רעּביא .ןויּפש ןעגנערב --
 ןגױצעגֿפױרַא רע טָאה רעטייל םעד !טנוה ,ָא ,ןעמוקגײרַא

 ,לֹוק סידָאלָאה ןעגנולקעגּפָא טָאה -- !ןז:ּפש ןעגנערּב --
 .עּביא יד ,ןויּפש ךָאנ ןעגנורּפשעג ןענעז ןקַאזָאק רָאּפ ַא

 טכיל ךַאװש ַא .םעדיֹוּב םוצ ּפעק יד ןּבױהעגֿפיֹוא ןּבָאה עקיר-
 ןיא ְךיֹוא רָיט רענעֿפָא רעד ךרוד ןעגגּורדעגנײרַא ןיֹוש טָאה
 עג ןעמ טָאה ןייש רערעֿביז טשינ ןייז ייּב ןּוא ,ןירַא לַאטש
 ,םעדיֹוּב ןוֿפ גנונפע עקיטנַאק:ריּפ על;טש ןוא עצרַאװש יד ןעזי

 ןעמַיטש עדלימ ןֿפּורעגנָא ךיז ןּבָאה ןטנּוא
 ןּוא רעטייל םעד  ּפָארַא ןָאל :ץ;שטכַאלש רעה ,ונ --

 סָאװ ּוצ ,ןעמוקטנַא טשינ ייס יװ ײס טסעװ ּוד .ּפָארַא ךירקי
 .וּפָארַא ךירק ,ּפָארַא ךירק ,ןרעטַאמרַאפ ןשטנעמ טסָ;זמּוא

 | | ,טַײקליטש ַא
 ,ןֿפלָאהעג רָיד טלָאװ סע ןעֹװ !רענייא םכח ,ּוד --

 ,ןפלעה טשינ רָאג ריד ךָאד טעװ סע רעּבָא ,ןסעזענ ּוטסלָאװ
 !רעטּוג ַא ךָאד טסיּב ּוד -- ןטּוג ט.ת ּפָארַא רעסעּב עשז-ךירקי

 ,טייקליטש ַא
 ןּוֿפ טיֹוה יד רָיד רימ ןלעװ טשינ ַא פָארַא ךירק --

 טסימ ןַיא ךיד רימ ןלעװ ּפָארַא ּפָאק ןטימ ,ןדנישּפָארַא ּפָאקר
 | !ןֿפרַאװּפָארַא :

 יד ףיֹוא ןרעיֹוא עניז טּפָאטשרַאֿפ טָאה אּבָאלגַאז רעה
 רעד ןיא ןסָעזעג ןיא רע ןוא תֹוֿפינח יד ףיֹוא יװ ןעגנוָארד!
 עסַיברַאֿפ ַא ּוצ ךיז קנ;דנטיירג ,ּבּורג ןיא סקַאד ַא ?װ רעטסנַיֿפ-
 רעטסעפ לָאמַא סָאװ טק;רדעג רָאנ טָאה רע .גנוקידײטרַאֿפ רענ
 רֶע טָאה ןצרַאה ןיא ןּוא לסִיֹּבַא טעּפַאסעג ןּוא דרעװש יד
 | ,הלפּת ַא טעשטּפעשעגי

 ןדנּוּבעגנעמַאװוצ ,ןיּפש טֿכַארּבעג ןעמ טָאה לייוורעד
 רעד ּוצ ןֿפרַאש יד טִימ טלעטשעגקעװַא ןּוא לָאמ ַא ףיֹוא יירד |
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 ַא ןגױלֿפעגֿכרּוד ּפָאק ןכרּוד ןיא אּבָאלגַאז רעה םעד ,גנונפע

 .טָאה רע -- ןעיצפ ֹורַא ןּוא ןּפַאכ טשינ יז לָאז רע ;צ ,קנַאדעג

 .ק:רעדינ ּוצ ןייז ןָאק ךַאד רעד זַא .טֿכַארטעג ְךיֹוא רעּבָא ךיז

 סגקירעבַיא ,ןצנַאגגיא  ןעיצֿפיֹורַא טשינ יז טעװ רע זַא ןּוא

 | .ערעדנַא טכַארּבעג דימו ףֹּכיּת ןעמ טלָאװ

 .*ָאק טימ ןרָאװעג לוֿפ לַאטש רעצנַאג רעד זיא לייוװרעד

 .נעמַאזּוצ ןגָאה ערעדנַא ,ןיק טימ ןטכיֹולעג טָאה לייט ַא ,ןקַאז

 .,סנגעװ ןּופ סרעטייל ןּוא ןליֹוּב עטסנעדיײשרַאֿפ יד טּפעלשעג

 "יז ןָאמ טָאה ,ץרּוק ּוצ רַאֿפ ןיװעגסיֹורַא ךיז ןּבָאה עכלעוװ

 .לײװ ,סנעמִיר טימ ,ןדנוּבעגנעמַאזּוצ ש;נעלייא רעטסערג רעד ןיא

 .ןּפַארדּוצֿפורַא ךיז ןעװעג רעװש עקַאט ןַיא ןזיּפש יד ףיֹוא

 : ,םינלעּב ןענוֿפעג ךִיז ןּבָאה ןגעװטסעדנוֿפ

 ,ןֿפורעגסיוא ןעמ:טש רָאּפ ַא ןּבָאה -- ןייג ליװ ךִיא --

 .טגָאזעג :דָאלָאה טָאה -- !רעטײל ןֿפיֹוא ןטרַאװ --

 ןיּפש יד ףיֹוא ןוורּפ ּוצ ,לרעטָאּפ ,טַאש סָאװ ןּוא --|

 .ץַאק ַא יו טייג רע --- !ןכירקֿפיורַא טָעװ לָיסַאװ ---

 ..וּורּפ .יֹוזַא בוא ---

 :תֹונציִל ןּביירט ןעמּונעג דלַאּב ןּבָאה עקירעּביא יד ןּוא

 "םעד טעװ רע ,דרעװש ַא טָאה רע !קִיטכױרָאפ יע --

 ףעז טסעװ -- ןקַאהּפָא ּפָאק

 .ײנײרַא ןּוא ןּפַאכנָא ּפָאק ןרַאֿפ ןײלַא ךיד טעװ רע --

 ירעּב ַא !װ ןכַאמ טכערּוצ ךיד רע טעװ טרָאד ןּוא ,ןעֶיצ

 ןרָאװעג לעּפתנ טשינ םעלַא םעד ןּופ ןַיא ליסַאװ

 .טעװ רע ּביֹוא זַא -- טגָאזעג רע טָאה -- סייוו רע --

 .ןַאמַאטַא רעד םיא טעװ ,ןרירנָא רעגניפ ַא טימ רָאנ ךִימ

 ךיֹוא םיא טעװ ,רעדירּב ,ריא ןּוא ןייזיקסּפ?םייקמ ךעלטנרָא

 .ןעניֹוש טשינ

 .רעכלעװ ,אּבָצלגַאז רעה ןרַאֿפ הארתה ַא ןעוועג זיא סָאד

 .ןּוטעג טשינ ריר ַא ךִיז ּוליֿפַא טָאה ןּוא ליטש ןסעזעג זיא

 ןענעז ,רענלעז ןשיװצ ךעלנייװעג יװ ,ןקַאזָאק יד רעּבָא

 :ליז טָאה השעמ עצנַאג יד לײװ ,טמורעגֿפיוא ןרָאװעג ןיֹוש
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 קווח ןעמּונעג רעטײװ ןּבָאה ייז ןּוא חּור:תחו ַא טּפַאשרַאפ
 | ,ןליסַאװ ןוֿפ ןכַאמ

 ,טלעװ רעד ףיֹוא רעקַינײװ הטוש ןייא טִימ ןייז טֶעװ --
 ןלֶעװ רימ יֹוזַא יו ,ןענכערַאּב טשינ טרָאד טעװ רע --

 / .שטנעמ רעטסיירד ַא ןיא רע .ּפָאק ןייד רַאֿפ ןלָאצַאּב םיא
 רעד .םדו:רשב רעטּושּפ ןייק טשינ ןיא סָאד וָאה ,ָאה --

 -- ןרָאװעג לגלּוגמ טרָאד ןיֹוש ןיא רֶע סָאװ ןיא ,סייוו לווייט
 ןעמעװ עדוינימ ךָאנ טסנָאק ,ליסאו ,ּוד !ףשֿכמ ַא יא סָאד
 ,ךָאל ןיא ןעניפעג טרָאד

 טנעה יד ןיא ןּוטעג ײּפש ַא ןיֹוש טָאה רעכלעװ ,ליסַאװ
 טָאה ,ןיּפש יד יז טימ ןעמּונעגמורַא טַאהֲעג דָארג ןּוא ןײרַא
 | ,טלעטשעגּפָא לָאמַא טימ ךיז

 -- טגָאועג רע טָאה -- ןייג ךיא לעװ ךַאיל ַא ןגעקַא --
 .טשינ דש ַא ןגעקַא

 ןּוא סרעטייל יד ןדנוּבעגֿפֹונּוצ ןעמ טָאה רעּבָא לייוורעד
 ןעװעג זיא יײז ףיֹוא ְךיֹוא .גנונפע רעד ּוצ טלעטשענּוצ יז
 ןֿפיוא ןגיֹוּבעגסיוא דלַאּב ךִיז ןּבָאה יז לײװ ,ןײג ּוצ טּפעלש
 :ּפַאטש ענד יד ןּוא ,ןדנוּבעגפיונוצ ןעװעג ןענעז ייז ּוװ ,סרָא
 ַא ףיֹוא ךִיז ןּבָאה עכלעװ ,סַיֿפ יד רעטנּוא טקַאנקעג ןּבָאה ןעל
 ידָאלָאה רעּבָא .לּפַאטש ןטסקירדינ ןֿפיֹוא טלעטשעגקעװַא ּורּפ
 :טגָאזעג רע טָאה קידנעײגֿפיורַא ןּוא ןײגֿפורַא ןעמּונעג טָאה אֿפוג

 ןיק טשינ זיא סָאד זַא ,טסעז ,ץישטכַאלש רעה ,ּוד --
 רעּבָא ,ץיז ָאט ,ןּבוא ןציז ּוצ טנשקעעגניָא ךיז טסָאה .סַאּפש
 ייסיװ:ײס ךִיד ןלעװ רימ לייװ ,ןרעװ טשינ ךיז טסלָאז ּוד
 ןעמענּוצ לַאטש ןצנַאג םעד ןוּומ ןלָאז רימ ּוליפַא ןעװ ,ןגירק
 ןןיײרַא ןיז ןיא סָאד ריד םענ

 גנונפע רעד ּוצ ויּב טרַאּפשעגנָא ּפָאק ןייז טָאה ףֹוס םּוצ
 ךיז טָאה לָאמַא טימ .טקּורעגנײרַא רֶיֹא ןיא םַאזגנַאל ךיז ןּוא
 ?סיֹורַא טָאה קַאזָאק רעד ,דרעװש ַא ןוֿפ ףיֿפ ַא ןרעה טזָאלעג
 ןיא ןּוא ןוטעג לקַאװ ַא ךיז טָאה ,יירשעג ןקידארומ ַא טזָאלעג
 ףיֹוא ןטלָאּפשּוצ ,ּפָאק ַא טימ ןקַאוָאק יד ןשיװצ ןלַאֿפעגּפָארַא
 ,ןטפלעה ייווא
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 ,תֹולֹוק טכַאמעג ןקַאזָאק יד ןּבָאה--!ףעטש !ךעטש --

 גע ,שינעשימּוצ ךעלקערש ַא ןרָאװעג ןיא לַאטש ןצנַאגניא
 טּביֹוטרַאֿפ ןעגעז עֿכלעװ ,ןפּורסיֹוא ןּוא ןעיירשעג טֿכלִיהעג ןּבָאה
 :םיטש סאּבָאלגַאז רעה ךרּוד ןרָאװעג

 :יא ֹוצ ןיּב !םיחצֹור ַאה ,רעסערֿפ:ןשטנעמ ,םיבנג ,ַאה --

 -ײז טנעקַאּב !םיאּורּב עקיצערק ,ןטָארסיֹוא ךײא ךַיא לע םענ

 ןיא ריא טעװ ןשטנעמ עכעלטנרָא .טנַאה רעֿכעלרעטיר ַא טימ

 ןיא ןכַאמרַאֿפ רֶיֹא טעװ ץישטכַאלש ַא !ןלַאֿפַאּב טכַאנ רעד
 ,רימ טימ ןגָאלש ךיז טמּוק זייוקיצנייא !םינלזג אה --- לַאטש
 יד רעּבָא ןײלַא רָאנ טמּוק !ייווצ ּוצ ּוליֿפַא רעדָא ? ,זייווקיצנייא
 ךיא ,קַאהּפָא ײז לע ךיא לייװ ,טסימ ןיא רעּביא טזָאל ּפעק
 !ןּבעֶל ןיימ ייּב רעווש

 .ןגירשעג ןקַאזָאק יד ןּבָאה--!ךעטש !ךעטש --
 !ןענערּברַאֿפ לַאטש םעד ןלעװ רָימ --

 ךייא טימ יּבַא ,ןקע:ןסקָא ,ןענערּברַאֿפ ןײלַא לעװ ךיא --

 !םענייאניא
 רעטלַא ןַא ןגירשעג טָאה -- לָאמָא ףיוא רָאּפ ַא !רָאּפ ַא --

 / .גערּב ,ןויּפש טימ ןרַאּפשרעטנּוא ,סרעטייל יד ןטלאה - ץקַאזָאק
 ןזּומ ריִמ ,,.רעטײװ ןּוא ּפעק ;ד ףיֹוא ,יֹורטש ךעלטניּב ןעג
 !ןגירק םִיא

 ךָאנ ,ןײגֿפױרַא ןעמּונעג רע טָאה רעטרעװ עגיזָאד יד יב
 ּונעג ןּבָאה ןעלּפַאטש יד ,םירבח ײװצ טזָאלעג ךיז 'ּבָאה םיא
 :עגסיֹוא רעקרַאטש ךָאנ ךַיז ןּבָאה סרעטייל ;ד ,ןכערּב ךִיז ןעמ
 ןטלַאהעגּוצ ײז ןּבָאה טנעה עטנױױעג קיצנַאװצ ַא רעּבָא ,ןגיֹוּב
 טרַאּפשעגרעטנּוא יײז ןעמ טָאה ךיֹוה רעד ןִיא ,רעגנערד יד רַאֿפ
 ןזיּפש ןּוֿפ ןפרַאש יד טקַעטשעגנײרַא ןּבָאה ערעדנַא ,ןזיּפש טימ
 / .דרעװש סאּבָאלגַאז רעה ןטלַאהּוצנײא ידּכ ,גנונֿפע יד ןִיא

 סרעּפרעק עשיורֿפ ירד ןענעו םּורַא ןטּונימ רָאּפַא ן;א
 ןטנוא ןענעז סָאװ ,ןקַאזָאק יד ןוֿפ ּפעק ;ד ףיֹוַא ןלַאֿפעגּפָארַא
 | ,ןענַאטשעג

 טעשטַירעג טָאה ,ןֹוחצנ ןוֿפ רעטציהרעד ַא ,אּבָאלגַאז רעה
 סָאװ ,תֹומרח ןּוא תֹוללק טָימ יז ףיֹוא טלגָאהעג ןּוא סקָא ןַא !װ
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 יד עכלעוו ןּוֿפ ןּוא טרעהעג טשִינ ךָאנ טלעװ יד טָאה עכלעז ַא
 /טשיג ןעװ ,ןעגנַאגעגסיֹוא רעכִיז ןטלָאװ ןקַאזָאק יד ןּופ תֹומשנ
 :ָאה עכנַאמ ,טּפַאכעגמּורַא יז טָאה החיצר עדליו ַא סָאװ ,סָאד
 עג ךי ןּבָאה ע"עדנַא ,םעדיֹוּב םעד ןֿכָאטשעג ןזיּפש יד טימ ןּב
 ףיֹוא טרַאװעג גנוגֿפע רעד ןא טָאה סע םגה ,רעטייל םוצ ןסיר
 רעד ייּב למוט ַא ןרָאװעג זיא לָאמַא טָנמ .טיֹוט רערעכיז ַא יז
 ,אֿפּוג ןוהָאֹּב ןלַאֿפעגײרַא יא לַאטש ןַיא ןּוא ריט

 ןיא ןּוא ןויֹוה יד ןַיא רָאנ ,לסִיה ןָא ןעוועג זיא רע
 ןּוֿפ ,דרעװש עזיֹולּב ַא ןטלַאהעג רע טָאה טנַאה רעד ןיא .דמעה
 ,רעיײֿפ-סַאלפ ַא ןגָאלשעג טָאה ןגיֹוא יד

 יירשעג ַא רע טָאה -- !סנּבולג עשיטניה ,ךַאד ןכרּוד --
 .עג םיא טייהרעקידעּבעל ןּוא ןסיירּוצ יֹורטש סָאד -- ןוטעג
 | .ןעמ

  טכַאמעג טָױה ,ןעזרעד םִיא טָאה רע זַא ,אּבָאלגַאז ןּוא
 | ,תֹולֹוק

 יד ןּוא זָאנ יד .רעהַא ָאד רָאנ םּוק ,רענײא םַאכ --
 טשִינ ךיא לעװ לגרָאג םעד ,ןדײנשּפָא רֵיִד ךיא לעװ ןרעיֹוא
 טסָאה !סָאװ ,ּונ ,םּוטנגיא ֹוַא סעילּת םעד זיא סע לייוו ,ןעמענ
 םעד רימ טניּב ?גנוי-ןרעיֹוּפ ,ארֹומ טסָאה ?ןקָארשרעד ךיז
 ,סָאװ ,ּונ .ןּוט םידסח רַאֿפרעד ךייא לעװ ךִיא ןּוא ,שֿפג ןקיזָאד
 קעטש ןרעהַא ןיילַא רָאנ םוק !עּפוּפ עשידוי ,סָאװ ,רענעגנָאהעג
 ןעײרֿפ ךיז ?עוו'כ ,םּוק ,םּוק .םעדיֹוּב ןיא ּפָאק םעד ןײרַא רָאנ
 ףיד ךיז טעװ סע זַא ,ןייז דּבכמ יֹוזַא ךיז לעוו'כ -- ריד טימ
 יד ץמַאמ ןייד יא ןּוא לװײט רעד עטַאט ןייד יא ,ןענָאמרעד
 ,הנֹוז

 ףקַאנק ןעמּונעג ךַאד ןוֿפ רעטערּב יד ןּבָאה לייוװרעד
 טצִיא ןּוא ןגירקעגֿפיֹורַא םִיא ףיֹוא ךיז ןּבָאה ןקַאזָאק יד ,םינּפַא
 ,יורטש סָאד ןסירעג ןיֹוׁש

 םיא ייּב טָאה ךחּפ רעד רעּבָא ,םרעהרעד טָאה ַאּבָאלגַאז
 ןּופ טרוּכשרַאֿפ יװ ןעװעג זיא יע .תֹוחֹּכ יד ןעמּונעגּוצ טשינ
 יד ,טּולּב ןוֿפ ןּוא טכַאלש רעד
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 ןעמּוקמּוא טרָאד ןּוא לקניוו ןיִא ןעגנירּפשּפָארַא לעוװ'כ -- = !
 ,טכַארטעג רע טָאה --

 ץַאלּפ ןצנַאג ןֿפיֹוא טָאה עגר רעּבלעזרעד ןיא רעּבָא
 ךרעּב ןענעז טימרעד םענייאניא ןּוא יירעסיש ַא טכליהעגּפָא
 | ,לַאטש ןיא ןלַאֿפעגנײרַא ןקַאזָאק קיצנַאװצ

 ,ןגרשעג ףיֹוה ייז ןּבָאה--!רעטָאפ !רעטָאֿפ -- |
 סע סָאװ ,ןענַאטשרַאֿפ טשינ גּולֿפ ןיא טָאה ַאּבָאלגַאז רעה

 יּפָארַא טָאה רע .טשודיחרַאֿפ ןרָאװעג זיא רע ןּוא---ןעשעג זיא
 .ןיֹוש זיא טרָאד רעּבָא -- ןײרַא לַאטש ןיא ךָאל ןכרּוד טקוקעג
 / .,רעמ טשינ ןקַאנק ךַאד ןּוֿפ רעטערּב יד ,ןעועג טשיג רענייק

 ךיֹוה רע טָאה -- ?ןעשעג ןיא סָאװ !סָאד ןיא סָאװ --
 ןענערּברַאפ לַאטש םעד ןלָלװ ייז ,ײטשרַאֿפ'כ !ַאה -- ןֿפורעגסיוא
 : ,ןטעלָאטסיּפ ןוֿפ ךַאד ןֿפיֹוא ןסָיש ןּוא

 לָאמַא סָאװ ןגָארטרעד ןסיֹורד ןּוֿפ ךַיז ןּבָאה לייװרעד
 ירעסיש ַא ,טירט עשיורעֿפ ,תֹולֹק עכעלשטנעמ רעקִי;דארֹומ
 סָאד !טָאג .ןזייא ןּופ גנַאלקעג ַא ,לייהעג ַא טימ טשימעגסיוא
 זיא ןּוא טֿכַארטעג אּבָאלגַאז רעה טָאה--!טכַאלש ַא רָאג ְךָאד ןיא
 .ךַאד ןיא .ףָאל ןייז ּוצ ןעגנורּפשעגוצ

 רעטנּוא ךיז ןּבָאה סיֿפ יד ןּוא -- ןּוטעג קּוק ַא טָאה רע
 .החמש ןּוֿפ ןגיֹוּבעגסיוא םיא

 אּבָאלגַאז רעה ןּוא טֿכַאלש ַא טכָאקעג טָאה ץַאלּפ ןֿפיֹוא
 סגּוהָאּב ןוֿפ םָארגָאּפ ןֿפעלקערש ַא ןעזרעד ךיֹז רַאֿפ סָאה
 ,ןטעלָאטסיּפ ןוֿפ ןֿפָארטעג ,טייהרעטכַירעגמּוא ןקלַאפַאּב .ןקַאזָאק
 טרַאּפשעגוצ ,ןטסּורב ןוא ּפעק יד ּוצ טגיײלעגּוצ ייז טָאה מ סָאװ
 .טימ ןכָאטשעג ,רעייש םּוצ ןּוא עטַאכ רעד ּוצ ,ןטיֹולְּפ יד ו
 יּוצ ,ןטסּורּב עשידרעֿפ ןּופ עילַאװכ ַא ןּופ ןסיֹוטשעג ,ןדרעוװש
 טעמּכ ןעמוקעגמוא ןקַאזָאק יד ןענעז ,סעטיּפָאק יד סימ ןּביר
 עטיֹור ןיא ןּוטעגנָא ,רענלעז ןּופ ןעײר .דנַאטשרעדִיװ ַא ןָא

 =טנַא יד קידנגָאיֿכָאנ ןּוא טייהרעדנילּב טקַאהעג ןּבָאה ,ןר;לָאק
 ,ןרימרָאֿפ ּוצ ךיז יײז טּבולרעד טשינ יי ןּבָאה ,עקִידנֿפול
 פד ףיֹוא ןּפַאכוצֿפױרַא ךיז ,ןעמעטעוצּפָא ,דרעװש ַא ןּביֹוהּוצפיֹוא
 ערעדנַא ;סעּפיק ענלצניא ויֹולּב ךִיז ןּבָאה טקידיײטרַאֿפ .ררעפ
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 יד ּוצ טּפַאכעגּוצ ךַיז ךיֹור ןּוא והֹובוּיוהֹוּת ,למּוט ןִיא ןּבָאה

 רעדייא ךָאנ ןעמּוקעגמּוא ןענעז ןּוא ןעלטרַאג-לטָאז עטזָאלעגפיֹוא

 יייוװצ ַא--לטָאז םּוצ סּוֿפ ַא טימ ןרירּוצּוצ ךז ןיװַאּב ןּבָאה ײז

 זיא ,ןדרעװש ןּוא ןיּפש יד ןֿפרָאװע:קעװַא טָאה לייט רעט

 ענעי ףיֹוא ןעגנּורּפשעגרעּבירַא ןּוא ןטיֹולּפ יד רעטנּוא ןֿפָאלטנַא

 יד .תֹולֹוק עכעלשטנעממּוא טימ קידנלײה ןּוא קידנעיירש ,טייז

 ימערעי טשרַיֿפ רעד זַא ,ןטֿכּודעגסיוא ךַיז טָאה עכעלק;לגמּוא

 ןיז זַא ןּוא רעלדָא ןַא יװ ןלַאֿפעגּפָארַא ייז ףיֹוא ןיא אֿפּוג

 ךיז ּוצ טייצ ןייק טַאהעג טשינ ןּבָאה יז .ײז טקיטש לייח ץנַאג

 ,רעגָיז יד ןוֿפ ןעיירשעגסיֹוא .יז ;ןקיקּוצמּורַא ךִיז ,ןעמּוק ּוצ
 יז ןּבָאה ןסָאש יד ןּופ ןלַאנק ןּוא ןדרעװש יד ןּופ ףײֿפעג סָאד

 .דרעֿפ יד ןוֿפ םעטָא רעסייה רעד ,טנַיװ:םרּוטש ַא יװ ןּבירטעג

 טָאה--"!ךַיז טעװעטַאר ,ןשטנעמ,, .ןקרַאק ערעיײז טירּבעג טָאה

 :טנעעגּפָא ןּבָאה--"!עגרה ,גָאלש ,--ןטייז עלַא ןוֿפ ןגירשעג ןעמ

 ,רעלַאּפנָא יד טרעֿפ

 םעניילק םעד ןעזרעד ףֹוס םּוצ טָאה אּבָאלגַאז רעה ןּוא

 שארּב רעיוט םייב ןענַאטשעג זיא רעכלעװ ,יקסווָאידָאלָאװ רעה

 :עגסיֹורַא ּבַאטש ןכרּוד ןּוא ליֹומ ןטימ טָאה ,רענלעז קִיצנַאװצ ַא ןוֿפ

 םעניֹורּב ןיז ףיֹוא ןֿפרָאװעג ןײלַא ךַיז טֿפָא ןּוא ןלעֿפַאּב ןּבעג

 ריר ןטסעדנימ םעד ייּב זיא טלָאמעד ןּוא ןירַא למּוט ןיא דרעפ

 ןלַאֿפעג ןיֹוש םענײז רעק ןטסעדנימ םעד ייּב ,דרעװש רעד טימ

 ןּוֿפ ץזָאלּוצסיֹורַא ְךיֹוה ַא ּוליֿפַא קִידנזײװַאּב טשינ ,שטנעמ ַא

 עלַא רעּביא רוּבג ַא ןעװעג זיא יקסוָאידָאלָאװ רעה ,ָא ,ליֹומ

 :ירעד טָאה רע ,ןייּב ןיִא ןּוא טּולּב ןיא רענלעז ַא ןּוא םירֹוּבג

 ינָעּוטּפָא ןּוא גיֹוא ןייז ןּוֿפ טֿכַאלש יז טזָאלעגסיֹורַא טשינ רעּב

 ןעמּוקעגקִירּוצ רָעדיװ רֶע ןיא ,טרָאד ןּוא ָאד עקינייז סָאד קיד

 ?נײרַא ןײלַא ךיז רעדִיװ ןּוא טקּוקעג רעדִיװ ןּוא טרָא ןייז ףיֹוא

 ,עלעּפַאק ַא טימ ןָא טר;פ סָאװ ,שטנעמ ַא יװ טקנּוּפ טשימעג
 טָאה ןוא ףיֹוא רע טרעה לָאמַא ,ןלָיּפש ןיילַא לָאמַא ךיז טמענ

 עקִינײז סָאד לָאז רעדעי זַא ,עלַא רעּביא החגשה ייגרעד

 | ,ןללּפשּפָא
 ןעּפּוט ןעמּונעג  ַאּבָאלגַאז רעה טָאה ,ץלַא סָאד קידנעעז
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 ךיז ןּבָנה סע זַא ,םעדיוּב ןוֿפ רעטערּב יד ןיא סיֿפ יד טימ
  ןײרַא טנעה יד ןיא ןשטַאּפ ,ןּביױהעגֿפוא ּביֹוטש ןּופ ןליֹונק שזַא
 :תֹוחּכ עלַא טימ ןעיירש ןּוא

 יד דניש ,עגרה .גָאלש ,רעדירּב עשיטניה יד גָאלש --
 ,ּפָא טשִינ יײז זָאל !עגרה ,טכעש ,דינש ,קָארּב ,קַאה !טיֹוה

 יה ןדרעװש רעד טימ ייז ק;ל;טרַאפ !ּפָא טשִינ זָאל
 יד ,ןפרָאװעג ךִיז ןּוא ןגירשעג ַאּבָאלגַאז רעה טָאה יֹוזַא

 :טרעטַאמרַאֿפ ןּוֿפ טּולּב טימ ןרָאװעג ןפָאלרַאֿפ םִיא ןענעז ןגיֹוא

 ,ןעועג טשִינ ןגיוא יד רַאֿפ ןייש יד עלייוו ַא טָאה רע ןּוא טַײק
  ןעזרעד רע טָאה ,היאר יד ןעמיקַאּבקירּוצ טָאה רע רעּבָא ןעו
 .ָאק קילדנעצ רָאּפ ַא ןוֿפ עּפוק .ַא ןיא :דליב רענעש ַא ךָאנ
 ןזיֹוה יד ןיא ןּוא דמעה ןיא ויֹולּב ,לטיה ןָא ,ןּוהָאֹּב ז;א ןקַאז
 ךיז טָאה שביא ךָאנ ןּוא ,ץילב ַא יװ דרעֿפ ןֿפױוא ןגױלֿפעג
 ,יקסוואידאלאוו רעה רעניילק רעד טגָאיעג רענלעז יד ןּוֿפ שארּב
 "וןוהאּב זַיא סָאד -  ןגירשעגסיוא  ַאבָאלגַאז טָאה -- !?גָאלש,
 לייװרעד ;ןעגנַאגרעד טשינ ןיהַא:טרָאד זִיא לֹוק ןייז רעּבָא --
 :אלאװ רעה ,טולּפ םעד רעּבירא ןקַאזָאק יד טִימ ןּוהָאּב זיא
 ,ןּבילּבעג ןענעז רָאּפ ַא ,טיֹולּפ םעד רעּבירַא ךיֹוא זִיא יקסוואיד
 םייּב ןרָאװעג טלֿכורטשעג דרעֿפ ;ד ןענעז לײט ןטייווצ ַא ייּב
 ןֿפוא טילפ ןּוהָאּב :ןטעג קּוק ַא טָאה . ַאּבָאלגַאז .ןעגנִירּפש
 ךיֹוא ךיז ןּבָאה דלַאּב .דלעֿפ ןֿפיֹוא יקסווָאידאלאװ רעה ,דלעֿפ
 יד ְךיֹוא ןענעז 4ןֿפױלטנַא ןעמּונעג ןּוא טײרּפשוצ ןקַאזָאק יד
 ןופ שינעגָאי ַא ןּביֹוהעגנָא ךיז טָאהס -- ןֿפָאלּוצ ךיז רענלעז
 עג טרַאּפשרַאֿפ םעטָא רעד זיא ןַאּבָאלגַאז ,םידיחי ךָאנ טידיחי
 .סיֹורַא טשִינ רעיש םיא ןענעו ןגיֹוא יד ,טסּורּב רעד ןיא ןרָאװ
 :ידאלָאװ יװ ,ןעזרעד טָאה רע לײװ ,רעכעל יד ןוֿפ ןכָארקענ
 ַא ףיֹוא טנּוה:דגַאי ַא יװ קרַאק סנּוהאּב ףיֹוא ןיֹוש טייר יקסװָא
 ףיז טסעמרַאֿפ ,ּפָאק םעד סיֹוא טיירד קַאזָאק רעד ,ריזח ןדליװ
 -- ַאּבָאלגַאז טיירש - "'ךיז ןגָאלש יי, -- דרעװש רעד טַימ
 רעה ןּוא ,דרעפ ןטימ ןעמַאוּוצ טלַאֿפ ןיהָאּב ןּוא עלייוו ַא ךָאנ |

 ךָאנ ןגָאא יז טזָאל ןּוא םָיא רעֹּבּיא טערט יקסוואידאלאוו
 ,ערעדנַא
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 'ףרע רעד ןוֿפ ףיֹוא רע טגנירּפש טָא ;טּבעל ןוהָאּב רעּבָא

 ,ןלעפ ענעסקַאװרַאֿפ רָענרעד טימ יד ּוצ ט8ֿי17 ןּוא

 !ןּוהָאּב ןיא סָאד--ַאבָאלגַאז טיירש--!טלַאה !טלַאה --

 עכלעוװ ,ןקַאזָאק ןּופ הנחמ עײנ ַא ןָא טפיֹול לָאמַא טימ
 טציא ,ןזלעפ טייז רענעי ןּוֿפ טעבנגעגכרּוד ךיז טצִיא ןיּב טָאה

 געװ םָעיינ ַא יז טכּז ,ןרָאװעג טקעדעגֿפיוא ןיא יז זַא ,רעּבָא
 קילדנעצ רָאּפ ַא ןופ קחרמ ַא ףיֹוא רַיֹא ךָאנ ,ןֿפױלטנַא ּוצ

 ןענּוהָאּב טגָאירעד הנחמ=ןקַאזָאק יד .רענלעז יד ךִיז ןגָאי טירש

 .ךיז טימ קעװַא םיא טרִיֿפ ןּוא םיא טּפַאכ ,םּורַא םיא טמענ
 ןשינעײרדרַאפ יד ןיא ןגיוא יד ןּופ םלענ יז טרעװ ףֹוס םּוצ

 יד םלענ ךיֹוא ןרעװ רַיא טימ ןעמַאזּוצ ןּוא לײה רעד ןיפ

 | .רענלעז

 ּוליֿפַא לייו ,טסּוּפ ןּוא ליטש ןרָאװעג זיא ץַאלּפ ןֿפיֹוא

 ףריד ןראוועג ןגָאלשעגּפָא ןענעז סָאװ ,רענלעז סַאּבָאלגַאז רעה

 .סָאװ ,דרעֿפ יד ףיֹוא טּפַאכעגֿפױרַא ךִיז ןּבָאה ,ןיקסוָאידָאלָאװ
  ץקירּביא יד טימ ןעמַאוּוצ ןּוא ,טזָאלעגרעּביא ןּבָאה ןקַאזָאק יד

 .אנֹוש ןטיירּפשּוצ ןּוא ןטייזּוצ םעד ןגָאיכָאנ טזָאלעג ךיז

 :ּפָארַא ןיא ,רעטַײל םעד טזָאלעגּפָארַא טָאה ַאּבָאלגַאז רעה

 / .ץַאלּפ ןֿפיֹוא לָאטש ןוֿפ קידנעײגסירַא ןּוא םעדיֹוּב ןוֿפ ןֿכָארקעג

 :טגָאזעג רֶע טָאה

 ,.,יירֿפ ןיּב'כ --

 .ןטייז עלַא ףיֹוא ןקיקמורַא ןעמּונעג ךִיז רע טָאה ךָאנרעד .

 ןּוא םיגּורח רעשזָארָאּפַא ףס ַא ןגעלעג ןענעו ץַאלּפ ןפיֹוא

 ךִיז ןסַאלעג ןיא ץישטֿכַאלש רעד .רענלעז עטיוט קיצנַאװצ ךרעּב

 סָאה ףֹוס םּוצ ,טקּוקאּב טּוג ןדעי ןּוא ייז ןשַיװצ ןעגנַאגעגֿפרּוד

 ,טינקעגרעדינַא ייז ןוֿפ םענייא ייּב רע

 .ַא טימ טלעטשעגֿפיוא ךיז רע טָאה םּורַא עלייוו ַא ןיא |

 ,טנַאה רעד ןיא שַאלֿפ:דלעֿפ רענעכעלּב

 .ןּוטעג םּורּב ַא רע טָאה--לוֿפ ןיא יז --
 .ּפָאק םעד ןסיררַאֿפ רע טָאה ליֹומ םּוצ יז קידנגיײילּוצ .ןּוא
 ,טכעלש טשינ --
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 רעדִיװ ןּוא ןטײז עלַא ףיֹוא טקּוקעגמּורַא ךיז טָאה רע
 :רערעטנומ ךס ַא ןיֹוש רעּבָא ,טרזחעגרעּביא:

 ,יירפ ןיּב'5 --
 לעװש רעד ףיֹוא ,עטַאֿכ יד ןיא קעװַא רע זַ;א ךָאנרעד

 ,רענדעּב ןטלַא ןוֿפ ףּוג ןטיֹוט ןפיֹוא ןסיֹוטשעגנָא ךיי רע טָאה
 ןדנּוװשרַאֿפ זיא רע ןּוא ,טעגרהרעד ןּבָאה ןקַאוָאק יד ןכלעוו
 ,ןדנעל עניײז םּורַא טָאה ןעגנַאגעגסיֹורַא זיא רע ןעװ .קינייוװנ;א
 טלקניֿפעג ,טטימ ןוֿפ טצומשוַאֿפ ןעװעג זיא סָאװ ,קָאר ןפיֹוא
 טימ טקיטשעגסיוא ןעוועג טֿכידעג זִיֹא סָאװ ,לטרַאג סנּוחָאּב
 טימ רעסעמ ַא טקעטשעג טָאה לטרַאג רעד רעטנּוא ןּוא ,דלָאג
 | ,לטנעה ןנא ןיּבּור ןסיֹורג ַא

 טמּורּבעג רע טָאה -- הרּובג ןײמ טניֹולַאּב טָאה טָאג --
 !חצֹור רעקידלקע ,ַאה .לופ ְךיֹוא זִיֹא לטײּב רעד לייוו --
 .יילק רעד רעּבָא ןעײרדסױֹרַא טשינ ךִיִז טסעװ ּוד זַא ,ףָאה'כ
 ַא טסײה סָאד טָא ,ןֿפערט ןליֹק יד םיא ןלָאז !לגױֿפ רענ
 ןַא ,רעּבָא ,רענלעז רעטּוג ַא זיא רע זַא ,טפּוװעג ּבָאה'ֿכ ,קיזמ
 :ָארקעגסיֹוא ןַא ףיֹוא יװ ,ןענּוהָאּב ףיֹוא ןטייר יֹוזַא ךיז לָאז רע
 .טכירעג טשינ םיא ףיֹוא ךיז ךצ בָאה סָאד ,עליּבָאק רענעכ
  תרובג ליֿפ ױזַא ןעניֿפעג ןענָאק ךיז לָאז ףּוג םעניילק ַאזַא ץא
 לרינש ַא ףיֹוא ןגָארט טנָאקעג םיא ךָאד טלָאװ ןוהָאּב .תֹוּכ ןּוא
 םיא ןלָאז .רעסעמ-טכַאלש . ַא טגָארט רע יװ ,?טרַאג רעד יב
 !החלצה ןּבעג טָאג םִיֹא לָאז רעסעּב רעדָא -- !ןֿפערט ןליֹוק יד
 טימ טלָאװ רע לייוו ,ןענעקרעד טשינ טזּומעג ןענּוהָאּב טָאה רע
 ,רעװלּוּפ טימ ָאד טקעמש סע יװ ווֿפ ןכַאמ:ףוס ַא ןָעװעג םיא
 ךיז ּבָאה ךיא רעּבָא .רעכעליזָאנ יד ןיא שזַא טלציק סע זַא
 ךָאנ ןיּב ךיא רעכלעוו ןיא ,הנּכס ַאזַא ןוֿפ .טײרדעגסיֹורַא טרָאֿפ
 יֹוזַא רעּבָא ,ּונ ,ּונ !טָאג ּוטסיּב טּביולעג .ןעװ;ג טשינ לָאמנייק
 .סװָאידאלאוו ןקִיזָאד םעד ךָאנ ןּומ ךיא !ןענּוהָאּב ףיֹוא ןטייר ּוצ
 ןיא זוּמ לייט ַא רָאנ ,שרעדנַא טשינ לײװ ,ןקּוקַאּב טּוג ןיק
 ,ןציז .םיא

 :עגקעװַא ךיז ַאֿבָאלגַאז רעה טָאה ךיז ּוצ קידנדײר יֹוזא
 | ,טרַאװעג ןּוא לַאטש ןוֿפ לעװש רעד ףיֹוא טצֶעז
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 ,רענלעז יד ןזיװַאּב סנטײװרעד ןוֿפ ְךִיז ןּבָאה לייוװרעד

 ןטירעג זיא שארּב ןּוא ,םָארגָאּפ ןוֿפ טרעקעגקירּוצ ןּבָאה סָאװ

 ןעמּונעג רע טָאה ןַאּבָאלגַאז קידנעעזרעד ,יקסווָאידָאלָאװ רעה

 *עגּוצ רע זיא דרעֿפ ןוֿפ קידנגנירּפשּפָארַא ןּוא ןטייר רעלענש

 | | .,םיא ּוצ ןעגנַאג

 טגערפעג רע טָאה -- !רעה ןיימ| ,סָאד ףיא טנעז --

 ,סנטייוורעד ןּופ
 -- טגָאזעג ַאּבָאלגַאז רעה טָאה -- ימצעבו ידֹובּֿב ךיא --

 ,ףליה ּוצ ןעמּוקעג טנעז ריא סָאװ ,ןעניֹולַאּב ךייא טעװ טָאג

 רעד ּוצ ןעמּוקעג ןיּב'כ סָאװ ,טָאג ןעקנַאד ףרַאדמ --

 קידנקנרד ; ,עטיה רעניילק רעד טרעֿפטנעעג טָאה--טייצ רעטכעד

 | ,טנַאה סַאּבָאלגַאז רעה החמש טָימ

 :םעד ןגעוו / טסּוװרעד ךַיז רִיא טָאה יֹוזַא יו .רעּבָא = -

 יי !ןֿפָארטעג ךימ טָאה סָאװ ,קִילגמּוא

 :עג ןסיװּוצ ןּבָאה םרַאפ רעקִיזָאד רעד ןוֿפ םִירעיֹוּפ -- |

 | ,ןּבעג
 =סיֹוא ךימ ךָאה יז זַא ,טניימעג בָאה ךיא א ָא --

 - ,ןבעגעג

 ..ןשטנעמ עטּוג ןענעז סָאד ?ןייא ךייא טלַאֿפ סָאװ -- |

 ןּוא לדײמ ַא ןּוא לעגנּוי ַא ןעמּוקטנַא ןענעז ןּבעל ןטימ םיֹוק

 .טשינ יז ןסײװ ,ןרָאװעג זִיא םלֹוע.הנותח ןקירּביא ןטימ סָאװ
 ןקַאזָאק יד ןּבָאה ,םידגֹוּב ןייק טשינ ןעגעז יז ּביֹוא ---=|

 ןּבענ טגיל םרַאֿפ רעד ןּוֿפ תיּבהלעּב רעד .טכַארעגמוא יז

 "צ ,רעסעּב רַיִמ עשזיטגָאז .םעד ןגעװ גּונעג רעּבָא .עטַאכ רעד

 | ?ןֿפָאלטנַא- רע זנא .?טבעל ןּוהָאּב

 ?ןּוהָאֹּב ןעועג סָאד ןעד זיא --

 ןכלעװ ,ןזיֹוה יד ןִיא ןּוא דמעה ןַיא ,לטִיה ןָא רעד --

 | ,ןֿפרָאװעגמּוא דרעֿפ ןט;מ ןעמַאזּוצ טַאהעג טָאה רָיִא

 .טּפַאכ ?ןײרַא טנַאה יד ןיִא ןכָאטשעג םִיא ּבָאה ךִיא --

 ריא ,ריא רעּבָא .טנעקרעד טשינ םִיא ּבָאה ךִיא !לװייט רעד סע

 / ?ןָאטעגֿפיוא סטּוג סעּפע רִיא טָאה סָאװ .,ַאּבָאלגַאז רעה
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 אּבָאלגַאז רעה טָאה -- ?ןוטעגֿפױא ּבָאה ךיא סָאװ --
 !טעז ןּוא -- לַאכימ רעה טמּוק -- טרזחעגרעּביא

 א .ראֿפ ןעמּונעגנָא םִיא רֶע טָאה רעטרעװ עקִיזָאד יד ייּב
 / .לַאטש ןיא טר;ֿפעגנײרַא ןּוא טגַאה

 | ,טגָאזעג רע טָאה -- טקוק --
 לייוו ,ןעזעג טשנ;נרָאג עליו ַא טָאה :קסװָאידָאלָאװ רעה

 ןּבָאה ןגיֹוא ענייז ןעוו רעּבָא ,ןסיורד ןקָיטכַיל ןוֿפ ןײרַא זיא רע
 טָאה ,שַ;נרעטסניֿפ רעד ּוצ לסִיֹּבַא טנֹוװעגּוצ טַאהעג ןיֹוש ךיז
 ןֿפיוא ךעלגעװַאּבמּוא ןגעלעג ןענעז סָאװ ,רעּפרעק יד ןעזרעד רע
 | | ,טסימ

 -- ?כעליקעג טָאה רעװ ןעשטנעמ עק;זָאד ;ד ןּוא --
 | ,רעטשּודיחרַאֿפַא טגערפעג רע טָאה

 ,טגערֿפעג טָאה רֶיא -- טגָאזעג אּבָאלגַאז טָאה -- !ךיא -- |
 !רָיא טָאה טָא -- !ןּוטעגֿפיוא ּבָאה'כ סָאװ

 קידנעײרד ,רַיצִיֿפָא רעגני רעד טגָאזעג טָאה -- !ונ -- |
 / ?ןפֹוא ןַא רַאפ סָאװ ףיֹוא רעּבָא -- ּפָאק ןטימ

 ןּוא ,םעדיֹוּב ןֿפיוא טקידייטרַאפ ךיז ךיא ּבָאה טרָאד --
 סייוו'כ .ּךַאד ןכרּוד ןּוא ןטנּוא ןוֿפ טמרּוטשעג ךִימ ןּבָאה ייֵז
 טכַאלש רעד ןיא ?ייו ,ןטלַאהעגנָא טָאה סָאד גנַאל ַיװ טשינ
 ,ןעװעג סָאד זיא ןּוהָאֹּב .טייצ יד טשִינ שנעמ רעד טנכערַאּב
 .ןשטנעמ עטסעב יד טַימ ןּוא טכאמ רעקירארֹומ ןייז טְימ ןּוהָאּב
 ךיא לעװ לָאמ טייװצ א !ךימ ְךיֹוא ןקנעדעג ּוצ ןּבָאה טעװ רע
 ,טֿפַאשנעגנַאֿפעג ןִיא ןלַאֿפעגנײרַא ןיּב'כ יֹוזַא יװ ,ןעלייצרעד ךייא
 ןוֿפ ּבָאה ךיא יֹוזַא יװ ןּוא ןעגָארטעגרעּבִירַא ּבָאה ךִיא סָאװ |

 יד טַימ ךיֹוא ךִיז ןבָאה רימ םורָאװ ,טכאמעג קזֹוח ןענּוהָאּב
 ךיא וא ,דימ יזַא ךיא ןיּב טנײה רעּבָא ,ןטסָאמרַאפ רעגנָ;צ
 | ,סָיפ יד ףיֹוא םיֹוק ךיז טלַאה

 -- טרזחעגרעּבִיא יקסװָאידָאלָאװ רעה טָאה -- !ונ --
 רָאנ ;טקידײטרַאֿפ שידלעה ךיז טָאה רָיֹא ,ןגָאז ּוצ סָאװ ָאטשִינ
 טִימ ןקַאה ּוצ לּוגָיס רעמ טָאה רֶיא זַא ,ןגָאז ףייא ףיא זומ סָאד
 ,לייח טימ ןר;ֿפּוצנָא יו ,דרעוש רעד

 -- ןֿפורעגנָא ךִיז ץישטכַאלש רעד טָאה -- לַאֿכימ רעה --=|
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 רעסעּב רַימָאל .ןהנעטּוצסיֹוא ךיז טשִינ טייצ ןייק טצִיא זיא'ס
 ַא ןּבעגעג טנייה ןעדייב זנּוא טָאה רע סָאװ ,טָאג ןעקנַאד
 יד ןשִיװצ ןרעװ ןעסעגרַאֿפ טשִינ לענש יֹוזַא טעװ סָאװ 4ֹוחצנ

 | ,ןשטנעמ
 ןּוטעג קּוק ַא רעטשודִיחרַאֿפ ַא טָאה :קסװָאידָאלָאװ רעה

 זַא ,טכּודעגסיֹוא סעּפע םִיא ךיז טָאה טצִיא ןִיּב ,ןאּבָאלגַאז ףיֹוא
 ןכלעו ּוצ ,ןֹוחצנ םענעי ןעטלַאהעגנַא סָאד טָאה ןילַא רע

 ַא רַאֿפ ןייטשּוצ טלָאװעג םִיִא ּוצ םִינּפַא טָאה אּבָאלגַאז רעה

 - / .ףתוש
 ַא ,ץישטֿכַאלש ןֿפױא ןּוטעג קּױק ַא ןזיֹולְּב טָאה רע רעּבָא

 | ;טגָאזעג ןּוא ּפָאק ןטימ ןּוטעג יירד

 ,יוזא ןייז לָאז ----|
 :ד ןּופ שארּב ,טנײרֿפ ַץדייּב ןבָאה רֶעט ּפש העש ַא טָימ

 .עצנילָאמרַאי ןייק טזָאלעג ךִיז ,ןעגנּולײטּפָא עטקִינײרַאֿפ
 ,טלעֿפעג טשִינ רענײק טעמּכ טָאה ןשטנעמ סאּבָאלגַאז ןוֿפ

 טשִינ רעּבירעד ןּוא ףָאלש ןיא ןרָאװעג ןלַאפַאּב ןענעז ייז לייוו
 טָאה'מ ןכלעװ ,רעדִיװ ןּוהָאנ .דנַאטשרעדִַיװ ןַײק טלעטשעג

 יענ יז ןסייהעג טָאה ,ענעגנַאפעג ךָאנ רקָיַע רעד טקִישעגסיֹורַא

 ,ןטיֹוש טשינ ןּוא טייהרעקיד ,ּבעל ןעמ



 ,=לטיּפַאק 8

 ײטֿבִיורָאפ ןּוא רעשידלעה ַא ןעװעג יא רע םגה ,ןּוהָאֹּב
 :עּפסקע רעד ןִיא לומ ןייק טַאהעג טשינ רע טָאה ,רערַיֿפ רעק'
 רעטשרמֹולּכ רעד ןגעק ַא ןעמונעגרעטנוא טָאה רע סָאװ ,עיציד
 .רֶעֹּביא רעטסעֿפ ךָאנ ךיז טָאה רע .;מערעי טשרַיֿפ ןּוֿפ עיז;וויד
 ןטַימ טרַישרַאמסיֹורַא תמא ןַא ףיֹוא טָאה טשריֿפ רעד זַא ,טגייצ

 טגָאזעג םִיא ןּבָאה יֹוזַא לייו ,ןסָאנָאװישק ןגעק ַא לײח ןצנַאג
 :געגנַאֿפעג ןיא ןעמּונעג טָאה רע סָאװ ,רענלעז סאּבָאלגַאז רעה
 טשר:ֿפ רעד זַא ,טּבױלגעג קילײה ןיי לֵא ןּבָאה עכלעוו ןּוא טֿפַאש
 טשִינ רעּבירעד טָאה ןָאמַאטַא רעכַילקַילגמּוא רעד ,ייז ךָאנ טייג

 ןעיצּוצקִירּוצ ךַיז רעלענש סָאװ ַיװ ,הרירּב רעדנַא ןייק טַאהעג
 ןײק ןעװעג טשִינ זִיא ּבָאגֿפוא רעד רעּבָא ,ןסָאנָאװישק ּוצ
 יֿפיונּוצ םִיא םּורַא ךַיז טָאה גָאט ןטַירד םעד טשרע  .רעטכייל

 =עביא יד ;ןקַאזָאק טרעדנּוהייװצ רעֿכעה ןּופ הנחמ ַא ןּבילקעג
 =עז יז רעדָא ,טכַאלש רעד ןִיא ןלַאֿפעג ןענעז ייז רעדָא עקִיר
 ןעּבָאה יײז רעדָא ,רלעֿפיספמַאק ןֿפיֹוא ןרָאװעג טעדנּוװרַאפ ןענ

 :גסָיװ טִינ ,ןסקִיװעג ןּוא ןלייה ;ד ןשִיװצ טעשזדנָאלּבעגמּורא ךָאנ
 יד ךיֹוא רעּבָא ןדנעװ ןּוא ןרעק ּוצ ךיז ּוװ ,ןּוט ּוצ סָאװ קיד
 ןעװעג טרעוװ טשינ ךס ןייק זִיא ןענוהָאּב ייּב עּפוק עקלָאד
 ּוצ הטֹונ םרַאלַא ןדעי ייּב ,ןגָאלשעגרעדִינ ןעװעג זִיא יז לײװ

 ךָאד ןענעז סָאד ןּוא ,ןקָארְשעגרעּב;א ,טרָיזילַארָאמעד ,ןֿפיױלטנַא
 ןעמ טלָאו רענלעז ערעסעּב ,קקַאזָאק עטסנעּבילקעג יד ןעװעג
 ןּבָאה ןקַאזָאק יד רעּבָא .ןעניֿפעג טנָאקעג טשִינ שטיסי ץנַאג ןִיא
 .ָאלָאװ רעה טֿפַארק רענײלק ַא רַאפ סָאװ טָיִמ ,טסּוװעג טשִינ
 .עגמּוא םעד קנַאד ַא רָאנ זַא ןּוא ןלַאֿפַאּב יז ןִיִא י:קסוָאיד
 טָאה ,עטיירגעגּוצ טשִינ ןּוא עקידנֿפָאלש ףיֹוא לַאפרעּביא ןטכ!ר
 עג קילייה ןּבָאה ייז ןּוא ,הלּפמ ַאזַא ןֿפַאשרַאפ יז טנָאקעג רע



 טשרַיֿפ ןטִימ טשִינ ּבױא ןּוט ּוצ טַאהעג ןּבָאה יי ןַא ,טּביֹולג
 :רָאֿפ ןרעסערג ךַאֿפליֿפ ,ןקיטכעמ ַא טִימ תוחטה.לכל יא אפוג
 רעד ןַיא ןכָאטשעג ;רָעייפַא יו טנערּבעג טָאה ןּהָאּב ,ןטסָאּפ
 ַא ןּוא ,רעטּפַאלקּוצ ַא ,רעקנַארק ַא ,ס:ֿפ ;ד טַימ ןטערטּוצ ,טנַאה
 :עג תנווױּב ןּוא טזָאלעגסװַא טנעה יד ןּופ אנֹוש םענסיּברַאֿפ
 הלּפמ רעד ברע ןטלָאװ עכלעװ ,ןקַאזָאק עקיזָאד ?ד לייוו ,ןטיל
 ןײרַא םונהיג ןיא ,םִירק ןײק טײהרעדנילּב םִיא טימ ןעגנַאגעג
 םעד ןריֹולרַאֿפ טצִיא ןיֹוש ןּבָאה ,אֿפּוג טשרִיֿפ םעד ןגעקַא ןּוא
  יװ ,םעד ןגעװ רָאנ טכַארטעג ןּוא טּומ םעד ןריֹולרַאֿפ ,ןּביֹולג
 ןקיזָאד םעד ןּוֿפ רענייּב עצנַאג טימ סיֹורַא ןלָאז יז יֹוזַא
 / ןיא רערַיֿפ ַא סָאװ ,ץלַא ןּוטעג ךָאד טָאה ןּוהָאּב ןּוא ,םָארגָאּפ

 :סיֹורַא טָאה ,טקִיסעלכַאנרַאֿפ טשינרָאג טָאה רע ,ןּוט ּוצ ביוחמ
 ,רַאֿפרעד רָאנ טּורעג ןּוא םרַאֿפ םעד םּורַא הרימש ַא טלעטשעג
 ןעמּוקעג םעטָא ןייא ןיא טעמּכ ןענעז עכלעװ ,דרעֿפ יד סָאװ
 געװ ןיא ןרָיר ךַיז טנָאקעג טשינ ןיטּולחל ןבָאה ,ץעינעימַאק ןוֿפ
 גנּוי ץנַאג ןייז טָאה סָאװ ,יקסװָאידָאלָאװ רעה רעּבָא ,ןירַא
 ,סרעטָאט ףיֹוא ןגעיעג ןּוא גנעגרעטניה ןיא טכַארּברַאֿפ ןּבעל
 ,ןכַאװ יד ּוצ טכַאנײּב טעבנגעגרעטנּוא ףלָאװ ַא יװ ךױ טָאה
 ּוצ יירשעג ַא ןזִיװַאּב ןּכָאה ייז רעדייא ךָאנ ,טּפַאכעג ייז טָאה
 ,ןּוהָאּב ,רע זַא ,יֹוזַא ןלַאֿפעגנָא זִיא - ןּוא--ןסישּוצסיֹוא רעדָא ןּוט
 .דמעה ןִיא ןּוא ןזיוה יד ןיא זיֹולְּ ןעמוקטנַא ּוצ ןזיוװַאּב טָאה
 טלעװ יד םיא זיא ,טכַארטעג םעד ןגעװ טָאה .קַאזָאק רעד ןעוו
 טלדניװשעג םִיא טָאה ּפָאק ןיא ,ןגיֹוא יד ןיא ןרָאװעג רעטסניֿפ
 ףענעגושמ : יװ ,המשנ יד ןסיּבעג םיא טָאה שּואי רעד ןּוא
 ףיֹוא ןֿפרָאװעג ךַיז םי ןצרַאװש ןֿפיֹוא טָאה : רעכלעוו ,רע .טנוה
 ןרָאֿפ ;גּוצ ּפָאקערעּפ זיּב שזא זִיא רעכלעוו ,רע ;ןֿפיש עשיקרעט
 ןגיֹוא יד ןִיֹא ןַאפ םעד ר; ןּוא סנקּור עשנ:רעטָאט יד ףיֹוא
 ךופ טנעָאנ רעד ןיא טָאה רעכלעוו ,רע ;ןדנּוצעגרעטנּוא תוֿפרש
 =ַאװ ןיא טנעמיגער ַא טעליוקעגסיוא ינּבּו ייּב טרַאה ,טשריֿפ
 ןּוא --- לטיה ןָא ןּוא דמעה ןיא ןפיֹולטנַא טזּומעג טָאה ,אקוווליס
 ןטימ שינעגעגַאּב ןיא רע טָאה יז ְךיֹוא לייװ ,דרעװש רעד ןָא
 טינ טָאה רענייק ןעװ ,רעּבירעד ןּוא ,ןריֹוװעגנָא רעטנר םעגיילק
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 ךִיז טגעלפ ,דרעֿפ יד טעשַאטעג ןּוא טּורעג טָאה רע תעּב ,ןעזעג

 יַאזָאק ןיימ זיא ּוװ, :ןעײרש ןּוא ּפָאק ןרַאֿפ ןּפַאכ קַאזָאק רעד
 .רֶע ןעװ ןּוא "?טנײרֿפ ןימ ,דרעװש ןיימ זַיא ּווװ ,םש רעשיק

 ןּו תעגּושמ ךליוו ַא טּפַאכעגנָא םִיא טָאה ,ןגירשעג יֹוזַא טָאה
 ךָגנרעד ןּוא ,ךַיז ןטעגרַאֿפ םּוצ ןִיֹּב ןרוּכשנָא ךיי טגעלֿפ רע
 נַצ ,טשרִיֿפ ןגעקַא ןוָאל ּוצ ךיז קשח ַא ןּפַאכנָא םיא טגעלֿפ
 ןרעו ּוצ ןלַאֿפרַאֿפ ןּוא ןעמוקּוצמוִא ןּוא---לייח ןצנַאג ןייז ןלַאֿפַאּב
 | ,קִיּבייא ףיֹוא

 ,טלָאװעג טשינ ןּבָאה ןקַאזָאק יד רעּבָא--טלָאװעג טָאה רע
 ןקּורט ייז ןּבָאה -- ?!ןיײג טשינ ןלעװ רימ ,לרעטָאפ ,עגרהרעד,
 רע טָאה טסיזמּוא ןּוא--ןלַאפנייא עדלִיװ ענייז ףיֹוא טרעֿפטנעעג
 ,ךרעװש רעד טימ טקַאהעג יײז תעגּושמ ןּוֿפ ןטּוננימ יד ןִיא
 טשיג ןּבָאה יז -- ןטעלָאטסיּפ יד טימ רעמינּפ יד טעילַאמסרַאֿפ
 ןעגנַאגעג טשיג ןענעז ייז ,טלָאװעג

 ןוֿפ טקורעגרוֿפַא ךַיז טָאה דרע יד ,טניימעג טסלָאװ
 ךָאנ ךיז ןעכָאד ט:מרעד לייװ ,סיפ סנַאמַאטַא םעד רעטנוא
 טעו'מ זַא ,ךִיז קידנטכיר .טקידנעעג טשִינ תֹורצ ענייז
 ןיא ןעֿפױלטנַא ּוצ טַאהעג ארֹומ רע טָאה ןעגָאיכָאנ םִיא
 רשפא ןיֹוש טָאה סָאנָאװישק זַא ,קידנענעֿפער ןּוא ,טייז-םורד
 ּוצ טזָאלעג ןײלַא ךיז רע טָאה ,גנּורעגַאלַאּב יד ןּבעגעגֿפיוא
 :ײטּפָא סאטנעיפיּבדָאּפ רעה ףיֹוא ןסיוטשעגנָא ךיז .ןּוא .ּוצ.חרזמ-
 ךיז טָאה סּוגיגנָאל רעה רעקיזעכַאװ קידנעטש .רעֶד .רעּבָא ,גנּול
 טָאה ,קַאזָאק םעד ןלַאֿפַאּב רעטשרע רעד זיא ןּוא ןעװעג םידקמ
 ןקַאזָאק יד סָאװ ,רַאפרעד ןיוַע טכײל .רעײז ּפַאלקוצ .םביא
 רעה םעד ןבעגעגרעּביא ןּוא -- ןגָאלש טלָאװעג טשינ ךז| .ןּבָאה
 םיא ןוֿפ .טָאה יקסוטעשקס רעה ןּוא ;טנעה יד ןיא - ןיקסּוטעשקס-
 ןנא ןעשזדנָאלב ןעגנַאל ַא ךָאנ זַא ֹוזַא ,םלֹועלּת ַא טכַאמעג
 ?רעד| ַא ,רעטײר קיצנַאװצ ַא טימ םיֹוק ןּוהָאּב טָאה ,סעּפעטס יד
 ,רַאּפשעגנָא ענעגנַאֿפעג א ןוא ללש ןָא ,ןקַאזָאק ןָא ,רעטקירדינ
 .ןסָאגָאוװישק . ּוצ זיּב

 .ףימּת נז טועלֿפ סָאװ ,סָאנָאוישק - רעדליוו רעד רעּבָא - -
 יד עכלעװ ,ענעֿפרָאװרעטנּוא ענייז טָימ ןייֵגַאּב קידתוירזכַא יֹוזַא
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 טשִינרָאג ְךִיִז לָאמ סָאד טָאה ,טליּפשעגוצ טשנ;נ טָאה החלצה
 ,קוטקַארּפ רענעגיא רעד ןוֿפ טסּוװעג טָאה רע .טרעזייּברעד
 רעבירעד ןּוא ,ןימער.י טימ ןּוט ּוצ ןבָאה ּוצ טסײה סע סָאװ
 ןוא ,טקיורַאּב ןּוא טסיירטעג ,טלטרעצעג ְךָאנ ןענּוהָאּב רע טָאה
 טָאה ,טרעּביֿפעג טָאה ןּוא ןרָאװעג קנַארק זִיא קַאזָאק רעד ןעוו
 םיא ןטיה ןּוא ןלייה ןּוא ןּבעג גנּוטכַא םיא ףיֹוא ןסייהעג רֶע
 | ,ּפָאק ןִיא גיֹוא ןַא ;װי

 יו םעדכָאנ ,רעטיר ריפ סטשריֿפ םעד ןענעז לייוורעד
 :םיוט ַא ןּוא המיא ןַא ןֿפרָאװעגנָא דנַּל ןצנאג ןֿפיוא ןּבָאה ײז
 ּוה ,עצנילָאמרַאי ןִיא ןעמוקעגפיונוצ רעדיו ךִיז םֹולשֹּב ,קערש
 ןשטנעמ יד ידּכ ,געט רָאּפ ַא ףיֹוא ןטלַאהרַאפ ךיז ןּבָאה יז
 ןּבָאה יז ןעוו ,טרָאד .ןעורסיֹוא ןענָאק ךיז ןלָאז דרעפ יד ןּוא
 רעד ךָאנ רעדעי טָאה ,ריטרַאװק ןייא ןִיא ןֿפָארטעגֿפונּוצ ךיז
 םעד ןוֿפ טכיוַאּב ַא ןיקסוטעשקס רעה םעד ןּבעגעגּפָא ךָאנ ייר
 -- ןוטעגֿפיוא טָאה רע סָאװ ןּוא ןֿפָארטעג םיא טָאה סע סָאװ
 ּוצ ךיז ידּכ שַאלֿפ ַא יב טצעזעגקעװַא ךִיז ייז ןּבָאה ךָאנרעד
 יד ןקידירפַאּב ּוצ ןּוא סעּומש ןכעלטנײרֿפ ַא ייּב ןטלַאהרעטנּוא
 ,טייקירעגיינ עקיטייזנגעק

 טשינ טבענייק טעמּכ אּבָאלגַאז רעה טָאה טלָאמעד רעּבָא
 טלָאװעג טשינ םענייק טָאה רע .טרָאװ םּוצ ןעמּוק טזָאלעג
 ןּוא ,ןרעהסיֹוא ןײלַא םִיִא רָאנ לָאשמ זַא ,טלָאװעג רָאנ ןרנה
 ןּוֿפ רעמ טַאהעג טָאה רע זַא ,ןזיװעגסורַא יקַאט ךיז טָאה סע
 .ןלייצרעד ּוצ סָאװ עלַא

 ןיב ךיא -- טגָאזעג רע טָאה -- רעה עקנ;דענג --
 לומ סָאד רעּבָא -- תמא -- טֿפַאשנעגנַאֿפעג ןיא ןלַאֿפעגנײרַא
 ,ןגָאלשעג ןעּבעל עצנַאג סָאד טָאה ןּוהָאּב .דָאר ַא יװ ךיז שיירד
 רעד ןיֹוש זַיא יֹוזַא ,ָאי ,ןגָאלשעג םִיא רֶיִמ ןּבָאה טנייה ןּוא
 ןּוא ,טיֹוה יד ּוד טסדניש טנײה !המחלמ ַא תעּב םלֹועה:רדס
 טָאג טָאה ןענּוהָאּב רעּבָא .טיֹוה יד רַיד ןּוֿפ ןעמ טדנ;ש ןגרָאמ
 .עֶז רימ ןעו ןלַאֿפַאּב זנּוא זיא רע סָאװ ,רַאֿפרעד טּפָארסשַאּב
 ןּבָארג ַא ףיֹוא זנּוא ןּוא םיקידצ יד יו ןעֿפָאלשעג קַאמשעג ןענ
 טעװ רע זַא ,טניימעג טָאה רע ןַאה ,ַאה .טקעװעגֿפױֹוא ןֿפֹוא
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 -רעּבָא םִיִא ּבָאה ךִיא ,גנּוצ רעקיצּומש ןייז טָימ ןקערשרעּביא ְךִימ
 ןרָאװעג דלַאּב זיא רע זַא ,טקירדעגּוצ יֹזַא ,ךיא ךִיא גָאז
 .,סָאד טלּפַאלּפעגסיוא טָאה ןּוא ןרָאװעג לבלובמ זיא ,שטנעמ סיֹוא
 ךיראמ ָאד ךיא לָאז סָאװ רעּבָא ,טלָאװעג טשינ טָאה רע סָאװ
 - ,טֿפַאשנגנַאֿפעג ןיא ןלַאֿפנײרא ןעוװעג טש:נ טלָאװ ךִיא ןעוו ,ןייז
 םיא ןעװעג טשינ ,לַאכימ רעה ןּוא ךִיא ,עדייּב רימ ןטלָאװ

 קלח ַא ּבָאה ךיא זַא ,לייװ ,עדייּב :גָאז ךיא ,הלּפמ יד טֿפַאשרַאֿפ

 יב ןהנעט ּוצ ןרעהֿפיֹוא טַינ ךיא לעװ ,ןֹוחצנ ןקיזָאד םעד ןיא
 ימ רעטײװ טרעה !טנוזעג ןּבעג יֹוזַא טָאג רַימ לָאז .טיֹוט םּוצ
 :עג טשינ םיא ןטלָאװ לַאֿכימ רעה ןּוא ךיא ןעװ :תֹונעט ענ

 .(אטנֶעיּפיּבדָאּפ רעגעלשיעטַאיּפ רעה םיא טלָאװ ,ןגָאלשּוצ ןעוו
 יקסּוטעשקס רעה םיא ךָאנ ןּוא סעטַאיּפ יד ןעגָאלש ּוצ ןעװעג טשינ
 לֹּת ַא ןעװעג טשינ םִיא ןוֿפ ןטלָאװ רימ ןעװ ,ףֹוס םּוצ ןּוא

 יא ןעמעװ ,ןעשעג טשינ זיא סָאד זַא ןּוא -- זנּוא ןּופ ןֿכַאמ
 ?ןעקנַאדרַאֿפ ּוצ סע

 רעה טָאה -- סקופ ַא טימ ַ!װ טקנּוּפ זיא ךייא טימ --
 ,לדנייװ ןטימ ירד ַא רע טיג ָאד -- ןֿפּורעגנָא ךיז סוניגנָאל
 ,סיֹורַא ךַיז ריא טיירד דִימּת ןּוא ריא טֿפיולטנַא טרָאד

 .כָאנ ךיז טגָאי סָאװ ,טנוה:דגַאי רעד זיא הטֹוש ַא --
 טעװ רע יא ןּוא ןעגָאינָא טשינ םִיא טעװ רֶע יא לײװ ,לדנייוו
 רעד טעװ ףֹוס םּוצ ןּוא ,ןעקעמשרעד טשינ סענײֿפ סעפע ּוצ ךיז
 .רַאֿפ רֶָיֹא טָאה ןשטנעמ ליֿפיװ .ןּבײרטרעֿפ ךיֹוא סָאד טנִיװ

 | ?ןריֹול

 .,עטעדנּוװ ַאפ רָאּפ ַא ןּוא ,קיצנַאװצ ןַאמ א לה?ךסּב --
  ,ןגָאלשעג קרַאטש רעיײז טשִינ ןנּוא טָאה'מ

 ?לַאֿכימ רעה ריא ןּוא --|
 .שעגמוא ןלַאֿפַאּב יז ןיּב ךיא לייו ,קיסיירד ןַאמ ַא --

 | | .טייה רעטכִיר
 ?קיגשטּורָאּפ רעה ,ריא ןּוא --
 | ,סובָיגנָאל רעה ליֿפִיװ ,ליֿפ יֹוזַא --

 ַא זיא סע רעװ ,ןײלַא ,אּברדַא ,טגָאז .ייװצ ךיא ןּוא --

 ?ןעמוקעגרעהַא רָיֹמ ןענעז ךעלטנגייא סָאװ ּוצ !רערִיֿפ רערעסעּב
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 ןגעװ תועידי ןּפַאכּוצֿפיוא ,טשריֿפ ןרַאפ םִינינע:טסניד ןיא
 ךיז ּבָאה ךיא זַא ןרעה עניימ ,ןסיוו טייז טָא ןּוא ןסָאנָאװ:שק
 יטסעּב םעד ןּוֿפ סָאד ןּוא טסוװרעד םִַיא ןעגעװ דעטשרע רעד
 ' יב טײטש רע זַא ,סײװ ךיא ןּוא ,ןײלַא ןענוהָאּב ןּוֿפ ,תֹודע
 ױצפיוא גנורעגַאלַאב ;ד העדּב רעּבָא טָאה רע זַא ,ץעינעימַאק
 ,רָאלק ךיא סייװ סָאד .דחּפ ַא ןלַאפַאּב םיא זיא סע לייוו ,ןּבעג
 אלמ ןרעװ טעװ ריא סָאװ ןוֿפ ,סעּפע ךָאנ סייװ ךיא רעּבָא
 :רעד טערעג טשינ טציא זִיֹּב ּבָאה ךִיא סָאװ ןגעװ ןּוא ההמש
 םענייאניא עלַא ןעלָאז רימ ןַא ,טלָאװעג ּבָאה ךיא סָאװ ,רַאֿפ
 טשינ טציא ןיּב ףיֹוא ןיִּב ךיא ;ןייזיהצע? :לאֹוש ךיז םעד ןגעװ
 ןּוא טכַאװשעגּפָא ךימ ןּבָאה ןש;נרעטַאמ ;ד לײװ ,ןעװעג טנּוזעג
 ןיא סעכעּבעּב יד ךיז ןּבָאה ןייז:ןדנּוּבעג ןשירעדרעמ םעד ןוֿפ
 טימ ןײגּפָא לעוװ'ֿפ זַא ,טנײמעג ּבָאה'כ .טעװעטנוּבּוצ רימ
 ,טולּב

 טָאה -- !טָאג ןיא טקנעדעג ,רעה ןײמ ,עשזיטגָאז --
 ןגעו טרעהעג סעּפע רִיֹא טָאה -- ןֿפּורעגסיוא יקסווָאידָאלָאװ
 ?לדיימ ןעכעלקילגמּוא

 טָאה -- הלרּב ןּוא לומ ןעקנעש רֶיא לָאז טָאג ,ָאי --|
 | / ;טגָאזעג אּבָאלגַאז

 יװ סיֹורג יֹוַא טלעטשעגֿפיוא ךיז טָאה יקסּוטעשקט רעה
 ןרָאװעג זיא'ס ןּוא -- טצעזעגקעװַא ךיז דלַאּב ןוא יא רע

 ןקימ יד ןּוֿפ ןעמֹושז סָאד טרעהעג טָאה ןעמ זַא ,ליטש יֹוזַא |
 סָאד ןְעמֹונעג רעדיװ טָאה אּבָאלגַאז רעה זיּב ,לרעטסנעֿפ ןֿפיֹוא
 ;ט ָאװ

 .ָאּב ןיא זיא יז ןּוא סיװעג סָאד סייװ ךִנא ,טּבעל יז --
 רעּבָא ,טנעה עכעלקערש ןענעז סָאד ,ןרעה עניימ ,טנעה סנּוה
 רעדָא הלוע ןַא ןעשעג ריא לָאז סע זַא ,טזָאלרעד טשינ טָאה טָאג
 ןּוא ,טגָאזעג סָאד רימ טָאה ןײלַא ןּוהַאֹּב ,ןרעה עניימ .דנַאש ַא
 | .ןעמִירַאּב שרעדנַא סעּפע טַימ רעכיג ךיז טעװ רע

 -- ?ןייז סָאד ןָאק ױזַא יװ ?ןייז סָאד ןָאק יֹױזַא יו --
 | .טגערֿפעג טֿפַאהרעּביֿפ יקסּוטעשקס טָאה

 -- ןפערט רענּוד ַא ךימ לָאז ,ןגיל גָאז ךיא -ּביֹוא --
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 עקילייה ַא זִיֹא סָאד לייו -- טרעֿפטנעעג טסנרע אּכָאלגַאז טָאה

 יעג טָאה רע ןעװ ,טגָאזעג רַיֿמ טָאה ןיוהָאּב סָאװ ,טרעה .ךַאז
 וצ רָאג ןיִּב םיא ּבָאה ךיא רעדייא ,ןצַײר רַיִמ טַימ ךִיז טלָאװ

 טסָאה ּוד זַא ,(רע טגָאװ טנײמעג ןעד ּוטסָאה סָאװ, :טקִ;רדעג)

 רֶעיֹוּפ ַא ןעד ךִיא ןיּב סָאװ ?רַאּב ןייק טֿכַארּבעג רעיֹוּפ ַא רַאפ יז

 ךיא ןָאק ?ןייזיסנאמ טלַאװעג טימ יז לָאז ךיא זַא ,(רע טגָאמ

 עװקרעצ .ַא ןיא ןייז ּוצ שדקמ יז ןעניגרַאֿפ טשִינ ןעד רַימ
 זַא ןּוא ןעגניז ּוצ רימ ןלָאז (רע טגָאז) םירָיזנ זַא ,וװעיק ןיא

 !ןַאמַאטַא םעד ,רַימ -- ןטפייל רימ ןלָאז טכיל טרעדעה יירד
 יד טימ רימ רעּבִיא ייּברעד טָאה רע ןּוא -- '!ןַאמטעה םעד

 טָאה רע לײװ ,טעשַארטסעג ךימ רעסעמ ןטימ ןּוא טעּפּוטעג סיֿפ

 םִיא ּבָאה ךיא רעּבָא ,ןקערשרעּביא ךָימ טעװ רע זַא ,טניימעג

 ,טניה יד ןשַארטס לָאז רע זַא ,טגָאזעג

 םִינּפ ךיילג ןייז ,ךיז ּוצ ןעמּוקֲעג ןיֹוש זיא יקסּוטעשקס
 ,ארֹומ טקירדעגסיוא רעדַיװ טָאה סע ןּוא ,טנײשעגֿפיוא טָאה
 .טייקרעביזמוא ןּוא החמש ,גנּונפָאה

 קיטסַאה רע טָאה -- ?ַיז ןיא ּוװ ?ןעד יז זיא ּוװ --
 טנעז ,טסּוװרעד ךיֹוא סָאד ךיז סָאה ריא ּביֹוא -- טגערפעג

 | ,ךאלמ ַא טּוׁשּפ רַיא

 טָאה'מ זַא רעּבָא ,טגָאזעג טשִינ רימ רע טָאה סָאד --
 ךיא יװ .ךיֹוא קנַיװ ןֿפיֹוא ךיז ןעמ טײטשרַאֿפ ,חֹומ ןַיא לֿכש

 ,טצײרעג רימ טימ רדספ ךַיז רע טָאה ,טגָאזעג ןיֹוש ךייא ּבָאה
 . רשדָיװ רימ ּוצ טגָאז ןּוא ,טקירדעגוצ םִיא ּכָאה ךיא רעדייא
 "ָאװישק ּוצ ןריפקעװַא ךיד ףיא לעװ ,רע טגָאז ,טשרעוצ, :יֹוזֲא
 ַא ףיֹוא ןטעּברַאֿפ ןעװעג ךיד ךיא טלָאװ ךָאנרעד ןּוא ,ןסָאנ
 טשינ ךיג יֹוזַא ךָאנ סָאד טעװ ,המחלמ ןיא טציא רעּבָא ,הניתח
 -- ךִיג יֹוַא טשינ ךָאנ :ןרעה עניימ ,רָאנ טכַארטַאּב ."ןייז

 :ףיוא רָאנ טכַארטַאּב םעד ץּוח ַא ןּוא !טייצ ,סע טסיה רִימ ןּבָאה
 .זַא ,סע טסײה .הנּותח ַא ףיֹוא ךָאנרעד ,ןסָאנָאװ;שק וצ טשרעּוצ
 יד ּוװ ,רעטַײװ ץיגרע רָאנ ,ןסָאנָאװ;שק ייּב טשַינ ויא יז
 קי | ,טרַאּפשעגנָא טשִינ טָאה המחלמ

! 4 



 יקסווָאידָאלָאװ טָאה -- !שטנעמ רענעדלָאג ַא טנעז נא -- |
 | | ,ןֿפורעגסיוא

 ןדירפּוצ רעד טָאה -- טנײמעג ךיא ּבָאה הליחּתכל --
 .רשֿפא יז טָאה רע זַא -- טגָאזעג אּבָאלגַאז רעטעֿפנחעגרעטנוא
 :עגרעּביא רימ ךִיא ּבָאה רעּבָא דלַאּב ,וװעַיק ןייק טקי;שעגקעוַא
 ,טגָאזעג רימ טָאה רע לייװ ,ך;לגעמ טשִינ זיא סָאד זַא ,טגייל
 ,ןרָאֿפ ּביֹוא ;ועיק ןייק ןרָאֿפ הנותח ;ד ףֹוא טעװ רע זַא
 רע זַיא םעד ץּוח ַא ןּוא ,ָאטשַינ טרָאד זיא יז זַא ,סע טסייה
 .לעימכ ןעװ ליײװ ,ןריפקעװַא טרָאד יז לָאז רע זַא ,גּולק ּוצ
 עשיװטַיל יד ןטלָאװ ,סּור ןטיֹור םּוצ טקּורעגּוצ ךיז טלָאװ ;קצננ
 | | ,ןעמענרַאֿפ װעַיק טנָאקעג טכײל תֹול"ה

 --- ןעגישעגסײפא סּוניגנָאל רעה טָאה -- !תמא !תמא --
 טנעמעג ךיז טלָאװ רענײא טשינ ,ביל רימ זַיִא טָאג ָ!װ ,יֹוא
 .לכש ןטימ ךייא טַימ ןשיֹוכ

 לײװ ,טשיוטעג ןדעי טימ טשינ ףךימ טלָאװ ךִיא רָאנ --
 .גיא טשינ לכש טָאטשנָא לָאז ךִיא זַא ,טַאהעג ארֹומ טלָאװ'פ

 :עג טכײל רעיײז אטיל ןיא טלָאװ סָאװ ,ןָארג ןייק ןעלדנַאה
 | : ,ןפערט טנָאק

 נָא ךיז סּוניגנָאל טָאה -- ןָא רעדִיװ ןיֹוש טּביֹוה רע --
 | יה .ןֿפּורעג

 ײַּב טשינ ,סע טסייה ,יז ןיא .ןקידנע ךימ עשזיטזָאל --

 ?יז זַיא ןעד עשזּוװ ,וועיק ןִיא טשִינ ,ןסָאנָאװישק
 | ?יז זיא ּוװ ,אּברדַא --
 ,רעכיג סָאװ טגָאז ָאט ,ןָא ךַיז טסױט? רָיִא ּביֹוא --

 :סיֹוא יקסוטעשקס טָאה -- !רעײֿפ ַא ריֹמ ןִיא טנערּב סע לייוו
 ,ןעגירשעג |

 ןּוא טגָאזעג אּבָאלגַאז טָאה -- !לָאּפמַאי רעטניה --
 ,גיֹוא ןטנזעג ןייז טימ טקיקעגמּורַא ךִיז קידנוחצנ
 עג יקסװָאידָאלָאװ טָאה -- !ריא טסײװ ןגנַאװ ןופ -- == =
 | .טגערֿפ

 ןיא ןסעזעג ןיּב'כ ;ןענַאװ ןוֿפ טָא ?סייו'כ ןענאוו ןּוֿפ --
 ,רַאפ לַאטש ןִיא ןעסייהעג ךימ טָאה חצֹור רענעי לייװ ,לַאטש

= 
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  םּורַא ןּוא !ןסערֿפּוצ רַאֿפרעד םיא ןלָאז םיריזח יד זַא ,ןערַאּפש
 בָאה ךַיא קַאזָאק יד טסעּומשעג ךיז ןשִיװצ ןּבָאה לַאטש םעד
 ּבָאה'כ סָאװ טָא ןּוא טנַאװ רעד ּוצ רעיֹוא ןַא טגיײלעגּוצ טלָאמעד

 רעטניה ןרָאֿפ יאדוא ןַאמַאטַא רעד טעװ טציא , טגָאז רענייא :טרעהעג

 ,גײװש, !ןָא ףיֹורעד ךיז טֿפּור רעטײװצ ַא ןּוא -- ?לָאּפמאי
 ךיימ ןייא גײל ךִיא -- .'ּביל ריד זיא ּפָאק רעגנוי ןייד ּביֹוא

 .לָאּפמַאי רעטניה ךיז טניֿפעג יז זַא ,ּפָאק

 פקטװָאידָאלָאװ טָאה -- !למיה ןיא זיא טָאג יװ !ֶא --
 יי | יה ,ןגירשעגסיֹוא

 טשינ יז ךָאד רע טָאה רעדלעֿפ עדליװ יד ףיֹוא --|
 טוּומֲעג יז לכש ןיימ טיֹול רע טָאה רעּבַירעד ,טריֿפעגקעװַא

  שףיֹוא ןיּב ףיא .קילרָאהַאי ןּוא לָאּפמַאי ןשיװצ ץיגרע ןטלַאהַאב
 .גינעק ןופ םיטֿפֹוש יד ןעװ ,תֹומֹוקמ ענעי ןיא ןעוװעג לָאמנייא

 ,טסייוו ריא יו ,קילרָאהַאי ןיא לייוו ,ףיֹונּוצ ךִיז ןרָאֿפ ןאֿכ ןּוא
 טּפַאכרַאֿפ רעּביא טײל:ץינערג יד ןשיװצ םיכוסכס טּפשמעג ןרעוו

 יא .חיכש טפָא טרָאד ןענעז ןעכַאז עֿכלעזַא ןּוא ,סעדַאטס עט

 +רַאפ ןּוא ןלײה טימ לּוֿפ טרָאד זיא רּפעינד ןצנַאג םעד רעּב
 ךיא ןבעל סע ּוװ ,ןסקיװעג ענעדישרַאֿפ ןּוא רעטרע ענעגרָאּב
 =רעּביֹוא םּוׁש ןייק ןּוֿפ טשינ ןסייוו סָאװ ,ןשטנעמ סעמרַאפ יד

 +עגמ ןייק טשינ ןּב ה ןּוא רּבדמ ןיא ןעניֹוװ ייז לייוו ,טכַאמ

 אמּתסמ יז רע טָאה טיײל-רּבדמ עֿכלעזַא ייּב ןשטנעמ טימ אשמו
 ,ןײז רעכיז טנָאקעג ריא טימ רע טָאה טרָאד לייוו ,ןטלַאהַאּב

 =ישק ןא ,ןיהַא טרָאד ןעמ טמּוק יֹוזַא יװ רעּבָא ,טּוג --
 :עגגָא ךיז סּוניגנָאל רעה טָאה -- גע םעד טלעטשרַאפ סָאנָאװ

 ירעּביֹור .ַא ,טרעהעג  ּבָאה'כ יװ ,ךיֹוא ןיא לָאּפמַאי -- ,ןֿפּור
 | ,טסעג

 :ןֿפּורעגנָא יקסּוטעשקס ךִיז טָאה ףיורעד

 ,ןרילרַאֿפ ּפָאק ןיײמ לָאמ ןעצ לָאז ךִיֹא ּוליֿפַא ןעו --

 ףלעװ ןּוא טײהרעטלעטשרַאֿפ ןייג לעוו'כ ,ןעװעטַאר יז ךיא לעװ
 .ןעניֿפעג ?עוו'כ ןּוא ןֿפלעה רָימ טעװ טָאג -- ןכוז

 =ָאלָאו רעה טָאה -- {ןַאי ,ריד טימ טימיײג ךיא --
 ,טגָאזעג יקסווָאיד
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 טביולג ,עריל ַא טימ רעלטעב ַא יװ ךיֹוא ְךִיא ןּוא --

 רעטסערג רעד ךיֹא ןיב ךייא ןשיװצ זַא ,ןרעה ,עניימ ,רימ
 זיּב ןרָאװעג סאמנ רימ ןיא עריל יד יװ יֹוזַא ןּוא ,ןויסנ:לעּב
 .קאזלדּוד ַא ןעמענ ךיא לעװ ,רָאג

 .רעדירּב .ןעמיק ץוניּוצ סעּפע ּוצ ךיֹוא לעװ ךיא ןּוא --
 .טגָאזעג סוניגנָאל רעה טָאה -- ?ךעל

 רימ זַא -- - .טרעֿפטנעעג ַאבָאלגַאז רעה טָאה -- יאדוא --
 2רעּבירַא זנּוא ריא טעװ ,רטסעינד ןכרּוד ןײגרעּבירַא ןֿפרַאד ןלעװ

 ,ףָאטשישק רעקילײה רעד יװ ,ןגָארט
 טָאה -- ןצרַאה ןֿפיט ןוֿפ ,ןרעה עניימ ,ךײא קנַאד ַא --

 ןפלעה ּוצ רָימ טייקטיירג רעייא ןּוא -- טגָאזעג יקסּוטעשקס
 סרעסעּב סעפע הרצ:תע ַא ןַיא ָאטשִינ .ןרעג רעייז ןָא ךיא םענ

 יד טָאה ,עז ךיא :װ ,עכלעז ַא טימ ןּוא ,טנײרֿפ עיירטעג יו

 ךייא ךיא לָאז ,טָאג רעסיֹורג ;יאולה .ןעװעג הּככמ ךימ החגשה
 ,סנגעמרַאֿפ ןּוא טנוזעג ןיימ טימ ןענִידּפָא ןענעק

 .סיֹוא אּבָאלגַאז טָאה -- !שטנעמ ןייא יװ עלַא ריִמ --
 זַא ,ןעז טעװ ריא ןּוא תּודחא יד טקילגַאּב טָאג -- .ןגירשעג
 ןפרַאד טשנ:נ גנַאל רימ ןלעװ טיײּברַא רעזנּוא ןּופ תֹוריּפ יד ףיֹוא
 ,ןטרַאװ

 'ּוצ שרעדנַא סעּפע טשינ ןיֹוש רימ טביילּב יֹוזַא ּביֹוא --
 -- ןגייושליטש עלײװ ַא ךָאנ טגָאזעג יקסּוטעשקס טָאה -- ןוט
 יּוצ ךייא טימ דלַאּב ןּוא טשריֿפ םוצ קלָאּפ םעד ןריֿפּוצּפָא ײוו
 .סעינד ןטימ ןייג ןלעװ רָיֹמ .ןירַא געוו ןיא ןזָאלּוצ ךִיִז ןעמַאז
 םּוטעמּוא ןּוא קילרָאהַאי ןזיּב שזַא ,לָאּפמַאי רעּביא טעה ,רעט
 ןיֹוש זיא יקצינלעימֿפ ,ףָאה ךיא יװ ,ּביֹוא ןּוא .ןכוז רימ ןלעװ
 :עװ רימ רעדיײא ךָאנ טּפַאלקּיצ ןייז טעװ רע רעדָא ,טּפַאלקּוצ
 טסניד עכעלטנעפע :ד ְךיֹוא ךָאד טעװ ,טשריפ םּוצ ןעמּוקנָא ןעל
 ירַאמ אמּתסמ טעװ לייח סָאד .זנּוא רַאֿפ העינמ ןייק ןייז טשינ

 רעּבָא ,הדירמ יד ןקיטשרעד ּוצ טרָאד ידּכ ,עניארקּוא ןייק ןריש
 | ,ןײגַאּב זנּוא ןָא ןיֹוש ךיז ןעמ טעװ טרָאד

 ךיז יקסוָאידָאלָאװ טָאה -- ןרעה עניימ ,רָאנ טרַאװ --
 ףיֹוא ײר יד ןעמוק אמתסמ טעװ ןיקצ;נלעימכ ךָאנ -- ןֿפורעגנָא
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 לייח .ןטימ ןעמַאזוצ רשפא רַיֹמ ןלעװ יֹװַא ּביֹוא ,ןסָאנָאװישק

 - .ּוצ:לָאּפמַאי ּוצ ןערישרַאמ

 .אּבָאלגַאז טָאה --- ןייז רעירֿפ טרָאד ןזּומ רימ ,ןיינ -- |

 .ידּכ ,ןקלָאּפ יד ןריפּפָא רַימ ןזומ לּכ:םדֹוק רעּבָא -- טרעפטנעעג

 טשר;ֿפ רעד זַא ,ךיֹוא ףָאה ךיא .טנעה עײרֿפ ןּבָאה ןלָאז רימ

 .ןדירֿפּוצ ןייז זנוא ןּוֿפ טעװ
 .ךייא ןּוֿפ סרעדנּוזַאּב --
 טּביֹולג .תועידי עטסעּב יד םִיא גניירב ךיא לייוװ ,ָאי --

 ,גנּוניולַאּב ַא ףיֹוא ךיז טכַיר ךיא זַא ,רָימ

 ?ןײרַא געװ ןיא ,סע טסיײה ,ךיז רימ ןזָאל --

 יעג :קסווָאידָאלָאװ טָאה -- ןעּור רָימ ןזּומ ןגרָאמ זיּב --

 רעד ָאד זיא רע ,ןלעֿפַאּב ;קסּוטעשקס לָאז סנקִירעּביא -- ,טגָאז

 ?סיֹורַא טנייה ןלעװ רַימ ּביֹוא זַא ,הרתמ ןיּב ךנא רעּבָא ,רעריפ

 .ןרגּפסיֹוא דרעֿפ עלַא רימ ייּב ןלעוװ ,ןרָאֿפ

 ךיז יקסּוטעשקס טָאה -- טכער טָאה ריא זַא ,סייוו'כ --

 ךימ ןלעװ עשַאּפ רעטּוג א ְךָאנ זַא ,ןיימ'כ רעּבָא -- ןפּורעגנָא

 .ןיײרַא געוװ  ןיא ןוָאל ןענָאק ךיז ןגרָאמ

 .ןײרַא געװ ןיא טזָאלעג יקַאט ךיז ןעמ טָאה סנגרָאמּוצ

 ןייק ןרעקקירּוצ טפרַאדעג יז ןּבָאה טשריֿפ ןּופ ןלעֿפַאּב יד טיֹול

 =עז ייז .ןלעֿפַאּב עקידרֶעטײװ ףיֹוא ןטרַאװ טרָאד ןּוא שזַארַאּבז

 :לעֿפ ןּוֿפ טייז יד ןיא ,ןימשזּוק ךרּוד ןעגננַאגעג ױעּבירעד ןענ

 =עג ךַאילש רעטלַא ןַא טָאה טרָאד ןּוֿפ ,ּוצ יקס;שטָאלָאװ ּוצ ןיטש

 ןעװעג ז;א געװ רעד .שזַארַאּבז ןייק אקוװּונַאּבעלכ ךרּוד טרָיֿפ-

 ַא רעּבָא ,סנגער ןלַאֿפעג ןענעז סע לײװ ,רעמענעגנָא טשִינ ַא

 טרעדנּוה טימ זיא רעכלעװ ,סּונ;גנָאל רעה רָאנ ןּוא רעֶקִיאּור

 ןּוֿפ סעפּורג רָאּפ ַא טּפַאלקּוצ טָאה ,סיֹורָאפ ןעגנַאגעג רעטייר

 תֹולייח יד רעטנִיה ןבילקעגֿפױנּוצ ךַיז ןּבָאה עֿכלעװ ,טייל:רקֿפה

 יז ןּבָאה קסישטָאלָאװ ןיא טשרע .ןעטנַאדנעמָאק-ןיֹורק יד ןוֿפ

 | | .ֹורּפָא:טכַאנ ףיֹוא טלעטשעגּפָא רעדִ;װ ךִיז

 רעד ךָאנ ןפָאלשענגײא קַאמשעג יז ןענעז םיֹוק רעּבָא

 ;ד ןּוא -- םרַאלַא ןַא טקעװעגֿפיֹוא ייז טָאה ,העיסנ רעגנַאל

 יגענרעד גנּוליײטּפָא רעטייר ַא סעּפע זַא ,טגָאזעגנָא ןּבָאה ןכַאװ
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 'זיא סָאד זַא ,העידי :ד ןעמּוקעג זיא רעּבָא דלַאּב .ְךִיֹז טרעט
  ףֵבֲאְז ',עקידונלשמ ,סע טסייה -- קלָאּפ רעשִירעטָאט סלּושרעיװ
 ןענעז :קסוװָאידָאלָאװ רעניילק רעד ןּוא סוניגנָאל רעה ,אּבָאל
 ךָאנ דלַאּב ןּוא ,ּבּוטש סיקסּוטעשקס ןַיא ןעמּוקעגֿפױנּוצ דלַאּב ךיז
 ,.*ײר ןטכייל ַא ןוֿפ רִיצִיֿפָא ַא ןלַאֿפעגנײרַא רעכִיװ ַא יו זיא ײז
 :ָאלֹּב טָימ ןצנַאגניא רעטקעדַאּב ַא ,רעטרעטַאמרַאֿפ ַא ,קלָאּפירעט
 רע טָאה ןּוטעג קּוק ַא םִיא ףיֹוא טָאה יקסוטעשקס !װ .עט
 ;ןגירשעגסיֹוא

 !לושרעיװ --
 .רענעמּוקעגנָא רעד טגָאזעג טָאה -- !סע ןיּב ..,ךיא --

 ,ןּפַאכ םעטָא םעד קַידנענָאק טשִינ
 ?טשרַיֿפ ןּוֿפ --

 !טֿפּול !טפּול ָא ...!ָאי --

  {ןיקצינלעימכ ךָאנ ןיֹוש ?וטסגנערּב תֹועידי עכלעוו --
 !קִילּבּוּפער רעד ...ךָאנ ...ןיֹוש --

 ?הלּפמ ַא ?וטסטער סָאװ רעּבָא --

 -ַא ..טכַאלש ַא ןָא .דנַאש ַא ,הפרח ַא ,הלּפמ ַא --
 זָא !ָא ..!המוהמ

 ,גָאז ,עשז:גָאז .ןּביֹולג טשינ ןרִעיֹוא יד ךיז טלַיװ סע --
 | ,?ןטנַאדנעמָאק ;ד .,!טָאג ןִיא קנעדעג

 .ןעֿפָאלטנַא ןענעז --
 | ?טשרִיֿפ רעזנּוא זִיא ּוװ --

 ...טשרַיֿפ ןופ ָאד םוק ךיא ..,לייח ןָא ,.,טֿפױולטנַא רע -- =
 - .נוא רעטנַיה ןעיײג יז ,.,דימו.ףיּכּת ווּוול ןייק ..,לעּפַאּב ַא

 ושטנעמ ,ךיז ּוצ םּוק !לּושרעיװ ,לּושרעיו ?רעװ -- |
 ?רעוו

 ,סרעטָאט יד .,יקצינלעימכ --

 .טָאה -- !טסיײג ןקִיליײה ןּוא ןּוז ןּוא טָאג ןוֿפ ןעמָאנ ןיא --
 !ךיז טלַאּפש דרע יד -- ןֿפּורעגסיוא אּבאלגאז

 "סע סָאװ ןגעוו ןענַאטשרעֿפ ןיֹוש טָאה לקסוטעשקס רעּבָא
 ..ךיז טלעדנַאה
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 טציא -- טנָאזעג רע טָאה -- תֹולאש ;ד רעטעּפש ףיֹוא-- |
 יי / !ךרעֿפ יד ףיֹוא;

 !דרעֿפ ;ד - ףיֹוא ןדרעפ יד ףיֹוא --
 סרעטָאט סלּושרעיװ רעטנּוא דרעֿפ :ד ןּופ סעטּפָאק ;ד

 ,רעניוװנײא !ד ןרעטסנעֿפ יד רַאֿפ טעּפַירקסעג ןיֹוׁש ןעּבָאה
 :עז ,לייח ןוֿפ ןעמּוקנָא ןכרּוד ןרָאװעג טקעװעגֿפיוא ןענעז סָאװ
 סרעקַאלֿפ ןּוא ךעלּפמעל טימ רעזייה יד ןּוֿפ ןעגנַאגעגסיֹורַא ןעג
 יד ןגױלֿפעגכרּוד זיא הלּפמ רעד ןגעװ העידי יד .טנעה ;ד ןואי

 יד ןיא ןעגנולקעג ןעמ טָאה דלַאּב ,ץילּב ַא יװ טָאטש צץצנַאג
 לטעטש עליטש קירּוצ עליו ַא טָימ סָאד .םרַאלַא ןַא ףיֹוא ןקָאלג-
 ןעײרשעג-עדנַאמָאק ,טירט עשידרעֿפ ,שער טימ ןרָאװעג לּוֿפ ז;א-
 ןײגקעװַא טלָאװעג ןּבָאה רעניוװניא ?;ד .תֹולעי עש;דײ ןּוא
 ףיֹוא ןדָאלעגנָא ,סנגעװ טנַאּפשעג טָאה'מ ,לייח ןטימ ןעמַאזּוצ
 רעד ןוֿפ שאר רעד ;טנַאװעגטעּב סָאד ,רעּבײװ 1 ,רעדנַיק לד ייז
 םימחר ןטעּב ןעמּוקעג זיא רעגריּב רָאּפ ַא טימ ןעמַאזּוצ טָאטש
 ןריֿפּפָא ןּוא ןרָאֿפקעװַא טשינ רעירֿפ לָאז רע זַא ,ןיקסּוטעשקס
 :עשקס רעה רעּבָא ,לָאּפָאנרַאט זיּב סנעטסקינייװ רעניוװנייא יד
 טַאהעג טָאה רע לייו ,טלָאװעג טשִי;נ ןרעה ּוליֿפא טָאה ;קסּוט
 ,וּוול ןייק ןזָאל ּוצ תייהש םּוש ןָא ךיז לעּפַאּב ןשּוריפּב ַא

 טָאה געװ ןפיֹוא טשרע ןּוא טרַישרַאמעגסיֹורַא ןּבָאה יז
 יװ ,טלייצרעד ,טקיורַאב לײװרעד ךִיז טָאה רעכלעװ ,לושרעיוו
 | | .ןעשעג זִיִא סע סָאװ ןּוא יֹוַא

 טָאה -- קילּבוּפער זִיא קילּבוּפער יד יװ גנַאל יֹוזַא --
 ןַארָאצעצ ,טַאהעג טשינ הלּפמ ַאזא ךָאנ יז טָאה -- טגָאזעג רעי

 '  !םעד ןגעקַא טשינרָאג ןענייז ןּוטרָאק ,ןרעסַאװ עלעג יד
 5?בדָאּפ סונָיגנָאל רעה ,יקסווָאידָאלָאװ ,;קסּוטעשקס ןּוא

 ,דרעפ יד ןוֿפ ןקרַאק יד ףיֹוא טגיילענ שזַא ךיז ןּבָאה ַאטנעיּפ
 588 למָיה םּוצ טנעה ;ד ָאד ,9ּעק יד רַאֿפ טּפַאֿכעג ךיז ָאד
 | ,ןּביֹוהעגי

 ןּבָאה -- ןּביֹולג ןכעלשטנעמ ןדעי רעּבירַא טגייטש סע --
 ?טשריפ רעד ןעװעג זיא ּוװ ןּוא--טגָאזעג ייז

 רע טָאה ,טקיטידַאב ץלַא ןוֿפ ןֹויּכ ַא טימ ,טזָאלרַאפ --
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 ,טַאהעג טשינ הטילש ןייק עיזיוויד ןייז ףיֹוא ּוליפַא
 ?עדנַאמָאק יד טַאהעג טָאה רעװ ןּוא --
 ּבָאה ךיא ,גנַאל ןיֹוש ןיד ךיא .עלַא ןּוא טשינ רענייק --

 תוליח עכלעזא רעּבָא ,ןסעגעגֿפיֹוא ןייצ יד המחלמ רעד ףיֹוא

 | .ןוזעג טשינֿבָאנ ךיא ּבָאה םיגיהנמ עכלעזַא ןּוא
 +?ג ביל קרַאטש טשינ ןלושרעיװ טָאה רעכלעװ ,ַאּבָאלגַאז

 . ןטימ ןעיירד ןעמּונעג טָאה ,טנעקעג קינייו םיא טָאה ןּוא טַאה

 :ןֿפּורעגנָא ךיז רע טָאה ףֹוס םּוצ--גנוצ רעד טימ ןקַאנק ןּוא ּפָאק

 טלדניוװשעג לָאמַא טשינ ךייא טָאה ,רעה רעקידענג ןיימ --

 =נָא ּפַאלק ןזייװלײט ַא טשינ רַיֹא טָאה יצ רעדָא ,ןגיוא יד ןיא

 "רעד ריא סָאװ ,סָאד לייו ,הלּפמ ענײמעגלַא ןַא רַאֿפ ןעמונעג

 | .עיזַאטנַאפ עדעי רעּבירַא שממ ךָאד טגייטש ,טלייצ

 ,הדֹומ ףיא ןיּב ,עיזַאטנַאֿפ עדעי רעּבירַא טגייטש סע זַא --

 "עג החמש טימ טלָאװ'ֿכ זַא ,ןגָאז רעמ ךָאנ ךַײא לעװ'ֿפ ןּוא

 ךיז טלָאװ סנ ַא סעּפע ךרוד ןעװ ,ןקַאהּפָא ּפָאק םעד רימ טזָאל

 ,תֹוָעט ַא ּבָאה ךיא זַא ,ןזיװעגסיֹורַא
 ישרע רעד רַיֹא טנעז ןֿפֹוא ַא רַאפ סָאװ ףיֹוא רעּבָא --

 טשִינ ליוו ךיא ?קסישטָאלָאװ ןייק ןעמּוקעג הלּפמ רָעד ְּךָאנ רעט

 ּבֹוא !?הטילּפ טכַאמעג רעטשרע רעד טָאה ריא זַא ,ןעמעננָא

 טימ זיא סָאװ !?ייז ןֿפױלטנַא םּורַא-ּוװ ?תֹולייח יד ןענעז ּוװ יֹוזַא

 םידקמ טשינ ךייא עקידנֿפױלטנַא יד ןּבָאה סָאװרַאפ ?ןעשעג יז

 א טסְיומּוא ךיא ךּוז תֹושק עלַא עקנזָאד יד ףיֹוא ?ןעװעג

 | | 2 !ץּוריּת

 -עג טשִינ טײצ רערעדנַא רעדעי ןיא טלָאװ לישרעיװ |

 =ענ טשִינ רע טאה עגר רעד ןיא רעּבָא ,תֹולאש עֿפלעזַא טקנעש |

 ןּוא ,הלּפמ רעד ןגעװ ;װ שרעדנא סעּפע ןגעװ ןטכַארט טנעק

 | | :טרעֿפטנעעג רָאנ רע טָאה רעּבירעד

 3ייװ ,קסישטָאלָאװ ןייק ןעמּוקעגנָא רעטשרע רעד ןיּב ךיא

 רעד טָאה ךַימ ןּוא ,עצװָאגישזָא ףרּוז קעװַא ןענעז עקירעּביא יד

 ּוצ ךײא טכ;רעג ךִיז טָאה רע ּוװ טרָאד טקַישעג ןוויּכּב טשריֿפ

 .ןּפַאכמּורא טשינ ךייא לָאז םרּוטש:רעײֿפ רעד ידּכ ,ןֿפערט

 "רעד סנטײװצ ןּוא ,טסּוװרעד טעּפש ּוצ ךיז טלָאװ רִיא ןעוו
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 טציא { ןענעז } ,טָאה ריא סָאװ ,דרעפ טרעדנוה.ףניֿפ יד סָאװ ,רַאֿפ
 םוצ ןיא עיזיװיד יד לייװ ,המחנ עניילק ןייק טשִינ םִיא רַאֿפ
 ןטָאשוצ ךיז רעּבָא ,ןעמּוקעגמּוא לייט ןטסערג

 ,ּוטעג םּורּב ַא עּבָאלגַאז טָאה -- ?כַאז עקידאלּפ --
 ץרַאה סָאד ןָא טּפַאכ שּױאי ַא ,ןטכַארטּוצ קערש ַא --

 .גָאלָאװ טָאה -- !ןגיֹוא יד ןּוֿפ ךיז ןסָיג ןרערט ,ןטינשּוצ טרעו
 .רעטָאֿפ סָאד -- !טנעה ַיד ךיז קידנֿכערב .טגָאזעג :קסװָאיד
 םוצ תוליח עֿכלעז א -- טוט ןכָאנ תֹונויזּב ,רעטנואיטייג דנַאל
 טלעװ:קע רָאנ ,שרעדנַא ןייז טש:נ ןָאק סֶע !ןריֹולרַאֿפ ,..!טײרּפש
 : !טײג ןידה?םֹוי רעד ןּוא

 טגָאזעג :קסּוטעשקס טָאה -- רעּביא טשננ םִיא טקַאה --
 י | ןלייצרעד ץלַא םיא טזָאל --

 טלָאװ רע יו . ךיילג ,ןרָאװעג ןגיװשטנַא זיא לּושרעיװ
 ?סעילפ סָאר טרעהעג רָאנ ךיז טָאה עליײװ ַא ,תֹוחֹוּכ טלמַאזעג
 ַא ןלַאּפעג יא סע לי ,עטָאלּב רעד ןיא סעטיּפָאק ןּופ ןעק
 רעד לייװ ,רעטסנ;פ קרַאטש ןּוא טֿכַאנ ןעװעג ךָאנ זיא'ס .ןגער
 :רעטסניפ רעקיזָאד רעד ןיא ןּוא ,טערַאמכרַאפ ןעװעג זִיא למיה
 ןעגנולקעג קי;דהמיא ענדָאמ ןּבָאה ןגער ןקיָאד םעד ןיא ,שינ
 :רעטרעו סלושרעיװ

 ןיא לעװ ךיא זַא ,טכ;רעג טשינ ךיז טלָאװ ךיא ןעװ --
 ,ןרָאװעג עגושמ יאדװַא ךִיא טלָאװ ,ןעמּוקמּוא המחלמ .רעד
 ,ןיימ ךיא ךיֹוא -- ןידה-םֹוי ןגעװ רעה עניימ ,טערעג טָאה ריא
 ,רקפה ןיֹוש טרעװ ץלַא לייוו -- ןעמ ק ןיֹוש בֹורקֹּב טעװ רע זַא
 ןּוא טייקכ;לרע ;ד רעּבִיא טנַאהירעּביוא ;ד טמוקַאּב תֹועשר סָאד
 רָיא ,טלעװ רעד ףיֹוא םּורַא ןיֹוש ךיז טיירד טס;רקייטנַא רעד
 רָיֹא רעּבָא בוא -- ןעשעג זִיא סָאװ ,סָאד ןעועג טשִינ טָאה
 ,ןגָארטרעּבַירַא טשִינ םעד ןגעװ טכירַאּב םעד ּולָיֹֿפא טנָאק
 ןוא הלּפמ יד ּבָאה סָאװ ,ךַיא ,ןגָאז טשרע ךיא לָאז סָאװ טנייה
 זנּוא טָאה טָאג !ןגיֹוא ענעגייא יד טימ ןעזעג ןֹויזּב ןקידארֹומ םעד
 ,טשריּפ רעזנוא ,המחלמ רעקַיזָאד רעד ןִיִא הלחתה עטּוג ַא ןּבעגעג
 םעד טֿפָארטשַאּב ןעומַאקײקסנַאהלָאשט יב טָאה רע יװ םעדכָאנ
 טכַאמעג טבֹולש ןּוא ןסעגרַאֿפ תֹולוע עלַא טָאה ;שטשַאל רעה |
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 בצד טימ טיירטעג עלַא ךִיז ןּבָאה רימ .קינָימָאד טשריֿפ ןטימ
 .הכרּב ןייז ןּבעגעג ךיֹוא עקַאט טָאה טָאג ןּוא -- םֹולש ןקִיזָאד
 / .גָאק ייּב אנֹוש םעד טּפַאלקּוצ לָאמטײװצ ַא טָאה טשריפ רעד
 טָאה אנוש רעד ליײװ ,אֿפּוג טָאטש ;ד ןעמּונעג ןּוא וּונטנַאטס
 ךיז רימ ןּבָאה רעטעּפש .טזָאלרַאֿפ םרּוטש ןטשרע ןֿכָאנ יז
 טשרִיֿפ רעד םגה .,עצװַאלִיּפ ןּופ גנוטכיר ;ד ןיא טָאלעגקעװַא
 2ַאּב ןעמ טָאה געװ ןוא דלַאּב רעבָא ,טערעגּפָא ןופרעד טָאה
 ןּוא האנש:האנק ,תֹונוּכ עזייּב ,גנעגירעטניה ענעדײשרַאפ טקרעמ
 :עג טשינ םיא טָאה ןעמ .טשריֿפ ןגעק ַא סעג;רטנַיא ענעֿפָא
 ,סָאד טכַא ןנא ןעמּונעג טשִינ טָאה'מ ,תֹופָיסֹא ;ד ףיֹוא טכרָאה
 :ּוצ טַימַאּב ךיו ןעמ טָאה לֹּכםדֹוק ןּוא ,טגָאועג טָאה רע סָאװ
 ןיא עצנַאג ַא ןייז טשינ לָײז יז ידּכ ,עיזיװ;ד רעזנוא ןעליײטּוצ
 ,טנעה סטשרִיֿפ

 םִיא ןעמ טלָאװ ,ןלעטשנגעק ַא ןעװעג ךִיז טלָאװ רע ןעוו
 טָאה רעּבירעד ןּוא ,הלּפמ רעד ןִיא בײה םעד רַאֿפ טכַאמעג
 םּורָאיֹױַא ןענעז סע .ןגָארטעגרעּבירַא ,ןטילעג ,ןגנװשעג רע
 - ינַאטסגָאק ןיא ןבילּבעג טגַאדנעמָאק:לַארענעג ןוֿפ לעֿפַאּב ןֿפיֹוא
 .רַאה יד טימ ,ןעלצרּוװ טַימ ןעמַאּוצ ןקלָאּפ עטֿפײל יד ווּונָיט
 םעד טשרַיֿפ ןוֿפ טלײטעגּפָא טָאה'מ ;ןיקצינכַאמ טימ ןּוא ןטַאמ
 זַא יֹוַא ,קלָאּפ ס;קצורָאק ןיא ןִיקסנִישָא ףיש-רעגַאל ןשִיוװטיל
 יװשטַאז רעטנּוא ןרַאזּוה יד זיֹולּב ןּבילּבעג ןענעז טשריֿפ םייּב
 ַא טימ ךיא ןּוא -- ןקלָאּפ:רענגַארד ייװצ גנּוריֿפ סיקסווָאכיל
 2,000 ןעװעג רימ ןענעז םּורַא ןּוא םּורַא .קלָאּפ ןיימ ןוֿפ לייט
 טימ ןעגיוצעּב ןיֹוש םִיא ּוצ ךיז ןעמ טָאה טלָאמעד ןיא .ןַאמ
 .סקינימָאד טשריֿפ םעד יװ ,טרעהעג ןײלַא ּבָאה'כ ןוא לּוטיּג
 ןֿכָאנ ןגָאז טשינ ןוש ןעמ טעװ טציא , :טגָאועג ןּבָאה טנײרֿפ
 ןּוא .ןעקנַאדרַאפ יצ ןײלַא ןיקצעיװָאינשיװ םִיִא טָאה'מ זַא ,ןוחצנ
 ךַיז טלָאװ טשרִ;ֿפ רעד ןעװ זַא ,טהנעטעג ןעמ טָאה לֹוק ַא ףיוא
 ןלַאװ ַיד תעּב ְךיֹוא טלָאװ ,םש ןסיויג ַאזַא טֿפאשרַאֿפ ןעוועג

 ײז ןּוא ,לאראק  ץנירּפ-יורק רעד .טַאדַידנַאק ןייז ןעגנַאגעגכרוד
 ףייח עצנַאג סָאד טקעטשעגנָא ךיֹוא ןּבָאה ייז .ןשזעימשזַאק ןלִיװ
 עכלעװ ןיא ,ךעלוירק ףיֹוא ןטלָאפשעג ךיז טָאה סע זַא ,יֹוזַא
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 טָאה סֶע ןּוא ,םייס ן;א !װ טקנוּפ ,םיחּוּכו טריֿפעג טָאה ןעמ
 ןעמ טָאה ץלַא ןגעװ ןוא - ןטַאגעלעד טקִישעגסיֹורַא ְךיֹוא
 יאנוש רעד ַיװ ךײלג ,טכַאלש רעד ןגעװ ץּוה ַא ,טכַארטעג טרָאד
 ךִיא ןעװ ךָאנ טסעּומש רעװ ןּוא .טּפַאלקּוצ ןעװעג ןיֹוש טלָאװ
 ,רעלעּב ןּוא תֹודּועס ָ;ד ןגעװ ךייא ןלייצרעד ןעמענ ךִיז לָאז
 ןלעװ טשִנג רָימ רעכיז ריא טלָאװ ,סּוסקּול טכַארּפ רעד ןגעוו
 .ָאד יד ןגעק ַא תונחמ סעסּור;ּפ ןעועג ןענעז טש:גרָאג ַא ,ןּביֹולג
 ןעװעג סיֿפ יד ּוצ ןִיֹּב ּפָאק ןוֿפ ןענעז סָאװ ,תולייח עֶקִיִז
 ןרעדעֿפ.סיֹורטש ןּוא רענײיטש ערעייט ,רלָאג טַימ טדיילקַאּה
  גשװ רּועלש ַא ןָא ןּוא רעניד טנזיוט טרעדנּוה ייוצ ךָאד ןענעי

 רעטנוא ןלַאפעג ןענעז דרעֿפ ;ד ,זנּוא רעטניה ןעגנַאגעג |
 צנעדייז ןיא ןּבעװעג ענרעּבליז ןּוא ענעדלָאג יד ןּופ אשמ רער
 ףסנעדערק יד רעטנוא ןכָארּבעג ךיז ןּבָאה סנגעװ .ד ,ןטלעצעג
 עצנַאג יד ןעמעננייא ָאד ןעיײג רַימ זַא ,טניימעג טלָאװ רעצ;מע
 טָאה ןעקלָאּפ ענעֿפורעג סָאװ רָאנ יד ןוֿפ עטכַאלש יד .טלעוו
 ןּבָאה) טָא; ןשטייב ;ד טימ טקַאנקעג טכעג ןּוא געט עצנַאג
 רַימ ןוא ,סעמַאכ יד ןקױרַאּב ןלעװ רימ סָאװ טַימ (טגָאזעג ײז
 עטלַא יד ,רָימ ןּוא ,'ןעֶיצסיֹורַא טשִינ דרעװש יד ּוליִפא ןלעוו
 טשינ ןּוא ,ןגָאלש ּוצ ךַיַז ןעװעג טגניוװעג ןענעז סָאװ ,רעגלעז
 .רעדמוא רעקיזָאד רעד ּוצ ךיז קידנקיקּוצ ןיֹוש ןּבָאה ,ןהנעט ֹוצ
 ןּביֹוהעגנָא ךיז טָאה טשרע ָאד הרצ ַא טריּפשרעד ,הואג רעטרעה
 זַא ,טהנעטעג ןּבָאה לייט ַא .לעשיק רעה ןּבילוצ ש:נרעּפמַא ןַא
 רעליֹוו ַא ויא רע זַא -- לייט רעטייוצ ַא ,דגֹוּב ַא זיא רע
 ,םירוּכש יד יװ ןדרעװש יד טימ טקַאהעג ךִיז טָאה'מ ,רָאטַאנעס
 גנּוטכַא טשינ טָאה רענייק ,ןעװעג טשינ זיא רעטכעװ:רעגַאל ןייק
 / רעדעי ;טריפעגנָא טשינ טָאה רענײק ,גנונדרָא יד ףיֹוא ןּבעגעג
 זיא סע ּוװ ןעגנַאגעג ןיא ,טלָאװעג טָאה רע סָאװ ןוטעג טָאה
 ,אחינ ןעװעג םִיִא ןץ;א'ס ּוװ ןענַאטשעג זיא ,רעסעּב ןעװעג םיא
 רעקידמרַאּברעד ָא--טלמּוטעג ןּוא טרעדליּפעג סָאה טֿפַאשרעניד יד
 :המחלמ ןייק טשינ ןּוא גנולײװרַאפ ַא ןעוװעג ךָאד ןיא סָאד !טָאג
 לרֹוג םעד טָאה'מ רעֿכלעװ ףיֹוא ,גגּולײװרַאֿפ ַא ,עיצידעּפסקע
 םּוצ ןּוא ןסערֿפרַאפ ,טרֹוּכשרַאֿפ ,טצנַאטרַאֿפ קילבוּפער רעד ןּוֿפ
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 | ,טרעכַאשרַאֿפ ךיֹוא ףֹוס
 ,ןֿפּורעגסיוא יקסווָאידָאלָאװ טָאה--!ךָאנ ןּבעל רימ -- |

 יקסוטעשקס טָאה--למָיה ןיא ָאד ךָאנ זיא טָאג ַא ןּוא --
 | | | | ,ןּבעגעגּוצ

 ךָאנרעד ןּוא ,ליטש ןרָאװעג עלייוו ַא ףיֹוא זיא רעדיוװ
 | :טגָאועג רעטייוו לּושרעיװ טָאה

 ַא ןזײװַאּב טְעװ טָאג ןדייס ,ןעמּוקמּוא עלַא ןלעװ רימ --

 טימ ןּוט ןּוא דניו יד רַאֿפ ןֿפָארטש ּוצ ןרעהֿפיֹוא זנּוא סעװ ,סנ

 ןיא טשינ ןיילַא ךיא ביולג זייווגלייוװ .םידסח עטנִידרַאֿפמּוא זנּוא
 טכּוד סע ןּוא ןעזעג ןגיֹוא ענעגייא יד טימ ּבָאה ךִיֹא סָאװ ,םעד

 ,,םולח ןזייב ַא סעּפע ןעזעג ּבָאה ךיא זַא ,רימ ךִיז
 -- טגָאזעג רעטייוו ַאּבָאלגגז טָאה--רעטייוו טלייצרעד --

 ןרעטייװ ןּוא עצװַאליּפ ןייק ןעמּוקעגנָא ,סע טסייה ,טנעז ריא
 .ָאק יד סָאװ ןגעװ .טלעטשעגּפָא ךוז ןּבָאה רימ ןּוא -- |
 .םֹוי ןיא--ןטשינ ךיא סייװ ,ןטַארַאּב טרָאד ךַיז ןּבָאה ןטנַאדנעמ

 ןטלָאװ ײז ןעװ ליײװ ,ןֹוּבשחוייד א ןּבעגּפָא יז ןלעװ ןיזה

 ןּוא ןגָאלשּוצ קֿפס םּוׁש ןָא ר2 טלָאװ ,ןיקצינלעימכ ןלַאֿפַאּב דלַאּב
 ,תורקֿפה ,סָאַאכ םעד ףיֹוא טקּוקעג טשינ ,ןרָאװעג טּפַאלקּוצ
 .עג ןיֹוש טָאה טרָאד .רעריֿפ ַא ןוֿפ ןלעפ ןּוא ןשינעסײרמורַא
 ןיֹוש ךיז טָאה'מ ,ןֹומה ןשַיװצ המוהמ ַא ןכָארּבעגסיוא טַאה

 יד ןּוא ןיקצינלעיככ ןּבעגוצסיֹורַא יֹוזַא יװ ןטַארַאּב טַאהעג
 .ןֿפױלטנַא ּוצ טנַאלּפעג ןוש טָאה ןײלַא רע ןּוא ,סענַאמַאטַא
 יעג טָאה ,טלעצעג ּוצ טלעצעג ןּוֿפ ןרָאֿפעג זיא טשריֿפ רעזנּוא
 יד רעדיײא ,ןלַאפַאב ייז רימָאל; :טעשַארטסעג ,םימחר ןטעּב
 .ּפָאק ןוֿפ רָאה יד ןּוא -- '!ןלַאפַאּב רימָאל ,ןָא ןעמּוק סרעטָאט

 ןטײװצ ןפיֹוא רענייא טָאה טרָאד ןּוא--ןסירעגסיוא ךיז רע סָאה

 :ּורטעג ןּבָאה ייז .טשינרָאג ןּוא טשינרָאג ןּוא--טקיקעגמּוא ךיז
 יד זַא ,ןעגנַאלק ןעמּוקעגנָא ןענעז סע ..,תֹופיסַא ןטלַאהעגּפָא ,ןעק
 -- רעטײר טנזיֹוט טרעדנּוה יײװצ טימ ןַאכ רעד--ןעייג סרעטָאט
 :ױַאֿפ ךיז טָאה טשריפ רעד ,ןטַארַאּב ןּוא ןטַארַאּב ךִיִז ןּבָאה יז
 .טכַאנעג לטבמ ןצנַאגניא םיא ןּבָאה ייז לייװ ,טלעצעג ןיא טכַאמ
 יטָאה רעלצנַאק רעד זַא ,ןגָאז ןעמּונעג ןעמ טָאה לייח ןיא

138 



 סֶ זַא ,המחלמ ַא ןריֿפרַאֿפ ּוצ קינימָאד טשריֿפ םעד טרסמעג
 ןרָאװעג זיא שינעשימּוצ סָאד--ןעגנּולדנַאהרעטנּוא טר;פעג ןרעוו
 רעּבָא ,ןעמּוקֲעגנָא סרעטָאט יד ןענעז ףֹוס םּוצ -- דעסערג ךָאנ
 :צִג טָאה סע ,גָאט ןטשרע םּוצ ןעװעג חילצמ זִנּוא טָאה טָאג
 טָאה שטשַאל רעה ןּוא יקסנישֶא רעה ןּוא טשריֿפ רעד טֿפמעק
 ןּוֿפ סרעטָאט יד ןּבירטרַאֿפ ןּבָאה יז -- ןגָאלשעג טּוג רעייז ךיז
 | ..ךָאנרעד ןּוא--טכַארּבעגמוא לייט ןסיֹורג ַא ,דלעפ
 .ןדער טנָאקעג טינ רעטייוו גנוגערֿפיוא ןּוֿפ לושרעיוו טָאה ָאד י

 .ַאּבָאלגַאז רעה טגערֿפעג טָאה--!ךָאנרעד ןּוא =
 .טכַאנ עכעלדנעטשרַאֿפמּוא ;עקִידארֹומ ַא ןעמּוקעג זיא'ס --

 ,ןשטנעמ עניימ טימ ךַאװ רעד ףיֹוא ןענַאטשעג ןִיּב'כ ,קנעדעג'כ/
 טסיש ןעמ יװ ,טרעהרעד לָאמַא טימ בָאה'כ ןעװ ףײט ןּבעג
 ןוֿפ ןכיצ םּוצ יװ ןטַאמרַאה ןוֿפ רעגַאל ןשִיקַאזָאק ןיא שזַא
 ןֿפיוא ןעמּוקעג רימ ןיא ָאד .ןעיירשעג ךיז ןרעה סֶע ןּוא החמש
 - ירָעטָאט עלַא זַא ,רעגַאל ןַיא טגָאזעג ןטכַענ טָאה'מ סָאװ ,ןורּכז
 :-יַאהּוט רָאנ ,ףמַאק םּוצ טלעטשעג טשינכָאנ ךִיז ןּבָאה תולייח עש
 צג רעּבירעד ךיז ּבָאה'כ .סרעטָאט יד ןוֿפ לײט ַא טימ יעּב
 ןַאכ רעד ןיֹוש טָאה ,החמש ןוֿפ טרָאד טסיש ןעמ ּביֹוא :טכַארט
 ךיוא זיא ָאד רעּבָא ,ףמַאק ןיא ןטערטנײרַא טזומעג ךיֹוא אֿפּוג
 ןעגנּורּפשעגּוצ ןִיֹּב ךיא ..למוט ַא ןרָאװעג רעגַאל רעזנּוא ןיא
 ױצ ןעמ טיירש--?ןעשעג זִיא סָאװ -- ןשטנעמ רָאּפ ַא טימ ןײלַא
 טשרַיֿפ םּוצ ףיֹול ךיא ?קעװַא ןענעז ןטנַאדנעמָאק יד, :רימ
 םּוצ !ָאטשִינ -- רעקנעש=ןיֹורק םּוצ !ָאטשינ זיא רע -- קינימָאד
 ןרעּביא ןֿפיול רענלעז יד !סּוטסירק-סּוזעי ןָאטשינ--ישזנָארָאֿכ-ןיֹורק
 יד טימ שינעכָאֿפ ַא ,המוהמ ַא ,רעדליּפעג ַא ,יירשעג ַא ;ץַאלּפ
 ?ןטנַאדנעמָאק יד ןענעז ּוװ ?ןטנַאדנעמָאק יד ןענעז ּוװ ;ןדרעװש
 :ערעדנַא ךָאנ ןּוא ?!דרעֿפ ;ד ןדרעֿפ יד, :ןֿפּור ערעדנַא ןּוא

 'טנעה יד טּביֹוה'מ !הדיגּב ַא !הדיגַּב ַא !ךיז טעװעטַאר ,רעדנרּב
 צגסיֹוא ןגיֹוא יד ,םיעְגּוׁשְמ ייַּב :װ רעמינּפ יד ,ךיֹוה יד ןיא
 .ףֹז טקיטש ןעמ ,ךיו טערט ןעמ ,ךִיז טּפוטש ןעמ ,טצָאלג
 ןייזיילּכ ןָא טייהרעדנילב  טְיְלֿפִמ ,דרעֿפ יד ףיֹוא ךַײ טצעה
 ,סרעצנַאּפ ,ןעמלעה יד ןוֿפ שינעֿפרַאװ ַא ןָא ךז טּביֹוה ָאד
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 . יד ןּוֿפ שארּב טשריֿפ רעד טרָאֿפ טָא ןּוא !ןטלעצעג ,רעװעג:
 םּורַא ןעמ טגָארט סלעקַאֿפ סקעז :רעצנַאּפ םָענרעּבליז ןַיא ןרַאזּוה

 !ןרעה עקַידענג, :טיירש ןּוא לטָאז ןֿפיֹוא טייטש רע ןּוא ,םיא
 ,עמ !טסיזמּוא רעּבָא "!רימ םּורַא ךיז טלמַאז ,ןּבילּגעג ןיּב ךִיא

 וה יד ףיֹוא טילֿפ ןעמ ,טשינ םיא טעז ןעמ ,טשינ םיא טרעה

 ןּוא ןשטנעמ רעּביא טרעק ןעמ ,ףיֹונּוצ ְךִיִז טשימ ןעמ ,ןרַאז

 / -- טעװעטַארעגּפָא ןײלַא טשרִיֿפ םעד םיֹוק ןּבָאה רימ ,דרעפ

 רעד ןיא ,סנֿפוה:רעײּפ ענעטערטּוצ יד רעּביא זיא רעטעּפשו
 ַא !װ ,םָארטש רעטלוֿפרעּביא ַא יװ לייח עצנַאג סָאד ,רעטסניֿפ

 ,טײרּפשּוצ ךִיז ,רעגַאל ןוֿפ סֹורַא המּוחמ רעדליוו ַא ןִיא ,ךייט

 ,רערַיֿפ ןייק ָאטשינ ,תולייח ןייק ןיֹוש ָאטשינ .,.,ןפָאלטנַא  ,טייזּוצ
 ַא ןּוא דנַאש עקיבייא ַא רָאנ ןַארַאֿפ ,קילּבוּפער ןייק ָאטשינ

 | ...זלַאה ןפיֹוא סוֿפ רעשיקַאזָאק/

 סָאד ןסייר ןּוא ןצכערק ןעמונעג לּושרעיװ רעה טָאה ָאד
 רעקיזָאד רעד ;טּפַאֿכעגנָא םיא טָאה שּואי רעדלַיװ ַא לייוו ,דרעֿפ

 ןּוא םירבח עקִירּביא יד וצ ןגָאױטעגרעּבנרַא ְךיֹוא ךִיז טָאה שּואְי |

 ,םיעגושמ יד יװ טכַאנ רעד ןיא ןּוא ןגער ןיא ןרָאפעג ןענעז יז

 אּבָאלגַאז טָאה רעטשרע רעד -- ןרָאפעג גנַאל ןענעז יז

 | :ןֿפּורעגנָא ךיז

 ַא רַאֿפ סָאװ ,ריא טקנעדעג !םיֿפּוצח ַא -- טכַאלש ןָא --
 ייֵז יװ ?שזַארַאּבז ןיא טכַאמעג ןּבָאה ַײז לעטשנָא ןקידהואג

 ןָא ןּוא רעֿפעֿפ ןָא ןיקצינלעימכ ןלעװ ייז זַא ,טמירַאּב ךִיז ןּבָאװ
 | !םיֿפּוצח ָא ?ןסעפיֹוא ץלַאז

 יז -- ןגירשעגסיוא לּושרעיװ טָאה -- !רָיא טדער סָאװ --
 =עג ןּבָאה יײז סָאװ ,טכַאלש רעטשרע רעד ךָאנ ןֿפָאלטנַא ןענעז

 ןיא ,טכַאלש רעד ךָאנ ,ןקַאזָאק ןּוא סרעטָאט יד רעּביא ןענּוװ |

 יװ ןגָאלשעג ךִיז ןּבָאה ןקלָאּפ ענעפּורעגייינ יד ּוליֿפא רעכלעוו
 | ,ןּבייל יד

 .עג יקסּוטעשקס טָאה -- םיהלא:עּבצא ַא ןירעד ןַארַאֿפ --

 ןּומ רעכלעװ ,דֹוס ַא סעּפע ךיֹוא ָאד טקעטש'ס רעּבָא -- טגָאז
 | ...ןרעװו טרעלקעגֿפיוא

 טֿפערט -- ןֿפָאלטנַא טלָאװ רעטילימ סָאד ּביֹוא לייוו --
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 -רָעּבָא -- טגָאזעג יקסווָאידָאלָאװ טָאה-- טלעװ רעד ףיֹוא ; סעכלעזַא
 ..ךיילג ,רעגַאל םעד טוָאלרַאפ עטשרע יד רעריפ יד ןּבָאה ָאד
 ןוחצנ םעד ןרעטכײלרַאפ אנֹוש םעד ןלעװ ןויּכּב ןטלָאװ ייז יװ
 ,הטיחש רעד ּוצ ןּבעגרעּביא לייח סָאד ןּוא

 צא ,עקַאט טגָאזמ---טגָאזעג לּוׁשרְעיוִו טָאה -- ָאי !ָאי --
 ,ןּוטעג סָאד ןויּכּב ןּבָאה ייז

 | ןןייז טשינ ךָאד ןָאק סָאד רעּבָא--?ןויּכּב --
 ?ןייגרעד ןָאק רעװ -- סָאװרַאֿפ ןּוא--ןֹויּכּב זַא ,טגָאז'מ --

 . ןסיװ ןָאק רעװ
 -רעדנִיק ערעייז זַא ,ןטישרַאֿפ יז ןלָאז םירבק יד זַא === |
 יףךָאנ לָאז רכז רעֿכעלדנעש ַא זיולּב ןוא ,ןּברַאטשסיוא יז ןלָאז
 .טגָאזעג אּבָאלגַאז טָאה--!ןּביילּג יז

 ,יקסּוטעשקס טגָאזעג טָאה--!ןמָא --
 ,יקסווָאידָאלָאװ טגָאזעג טָאה--!ןמָא --
 ,/.,סּוגיגנָאל רעה טגָאזעגכָאנ טָאה--!ןמָא --
 .=רעטָאֿפ סָאד ךָאנ ןָאק סָאװ ,ָאד זיא שטנעמ ןייא רָאנ --

 ךיא גנּוריֿפ יד ןּבעגרעּב;א םיא טעװ ןעמ ּביֹוא ,ןייז ליצמ דנַאל
 ליה ,ָאד ןיא רענייא .תֹוחְּכ סקילּבוּפער רעד ןוֿפ טשער יד
 ?טשִננ עטכַאלש יד יײס ,לייח סָאד ייס ןיֹוש טעװ ןטייווצ ַא ןגעוו
 / .ןרעה ןלעװ

 ,טגָאזעג יקסּוטעשקס טָאה--!טשריֿפ רעד --
 .ָאי --

| 

 ,מּוא רימ 1 ןלעװ םיא טימ ,ןייֵג רימ ןלעװ םיא טימ --
 .אּבָאלגַאז טָאה -- !יקצעיװָאינשיװ ימערעי ןּבעל לָאז -- .ןעמּוק
 .ןגירשעגסיֹוא

 ?מּוא קנלדנעצ רָאּפ .ַא ַא טרזחעגרעביא ןּבָאה--!ןּבעל לָאז --
 .ןגיװשטנַא דלַאּב זיא יירשעגסיוא רעד רעּבָא ;ןעמלטש ר ערעכיז
 .ןטלָאּפשעג ךיז טָאה דרע יד ןעװ ,טנעמָאמ ןיא לייוו ,ןרָאװעג
 .ףיֹוא טזָאלעגּפָארַא יװ ךַיז סָאה למיה רעד ןּוא סיֿפ יד רעטנּוא
 ,ןעיירשעגסיֹוא ףיֹוא טייצ ןייק ןעװעג טשינ ןיא ,ּפעק יד

 .סגטייוורעד ןוֿפ ןּוא ןגָאט ּוצ ןּביֹוהְענ נָא טָאה לייוורעד
 ..לָאּפָאנרַאט ןוֿפ- ןרעיֹומ יד ןויװַאּב ךיז ןבָאה |
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 | ליפא :9ה

 ,עצװַאליּפ ןוֿפ ןֿפָאלטנַא ןענעז סָאװ ,ךעלטשער עטשרע יד = |
 .:ּפעס ,26 םעד גנַאגפיֹוא.ןּוז ןטימ ; ווּוװל ןַײק ןעמיקעגנָא ןענעז

 . עשיטָאטש יד טנֿפעעג ךִיז ןבָאה סע רָאנ יװ ןּוא רעּבמעט -
 ןגיולֿפוצ ךיז רענּוד ַא יװ העידי עכעלקערש יד טָאה ןרעיֹוט|

 ,טּביֹולגעג טשינ טּושּפ טָאה לייט ַא .טָאטש רעצנַאג רעד רעביא
 יד יײּב ןּוא המוהמ ַא ןפּורעגסיֹורַא יז טָאה לייט ןטייווצ ַא יב
 רעה .ךִיז ןקידײטרַאֿפ ּוצ טייקטיירג עטלֿפײװצרַאֿפ .ַא עקירּביא
 געט ייווצ טימ ןעמּוקעגנָא זיא גנּוליטּפָא ןייז טימ יקסּוטעשקס
 / טקַאּפעג:לוֿפ ןעװעג ןיֹוש זיא טָאטש עצנַאג יד ןעװ ,רעטעּפש
 - ,טײל:טָאטש עטנֿפָאװַאּב ןּוא עטכַאלש ,רענלעז ענעֿפָאלטנַא טימ
 - טּונימ .עדַאיל ַא לי ,גנּוקידייטרַאפ ןגעו טכַארטעג ןיֹוש טָאה'מ
 טשינ ךָאנ רעּבָא טָאה'מ ,סרעטָאט יד ףיֹוא טֿכירעג ךִיז ןעמ טָאה
 רע יֹוזַא יװ ןּוא שארּב ןלעטש ךיז טעװ סע רעװ .טסּוװעג
 ַא טשרעהעג םּוטעמּוא טָאה רַאֿפרעד ,ןטײרג ּוצרעד ךַיז טעװ
 .,טָאטש רעד ןוֿפ ןֿפָאלטנַא זיא לייט ַא ,המוהמ ַא ןּוא והובו-ֹוהֹוּת
 עקימּורא יד ,סנגעמרַאֿפ סָאד ןּוא תוחּפשמ יד קידנריֿפסיורַא
 יד ;טלקמיםוקמ ַא טֿכּועג טרָאד אקוד ןּבָאה רעדיװ רעניווונייא
 ןסַאג יד טקַאּפעגנָא ןּבָאה .עקידנרָאֿפנײרַא יד ןּוא עקידנרָאֿפסיֹורַא
 זיא םּוטעמּוא ;רָאפכרּוד ןעײרֿפ ַא ּבילּוצ שער ַא טֿכַאמעגנָא ןּוא
 רענלעז ,דרעֿפ .ןּוא סעֶקָאמּולט ' ,קעּפ ,סנגעוו טימ לֹוֿפ ןעוועג
 ּוטסָאה רעמינּפ ! .סנעמעלַא .ףיֹוא ןקלָאּפ עטסנדײשרַאֿפ יד ןיֿפ
 .ׁשֹואי ,גנּוטרַאװדעד עטפַאהרעביֿפ ,טײקרעכיזמּוא ןזעל טנָאקעג
 2 מּוא ךיז רעליו ַא יו טָאה עלייוי צדעי .טײקיטנעהּפָא רעדָא
 :תֹולֹוק טרעהעג ךיז ןּבָאה סע -- הלהּב ַא ןגָארטעגכרּוד טכַירעג
 ַא יװ ןגיֹוװַאּב ךיז טָאה  ןֹומה רעד ןּוא "!ןרָאֿפ יז !ןרָאֿפ יז
 ןּבירטעג ,ךיז רַאֿפ טייהרעדנילּב ןפָאלעג רע ןיא טּפָא ,עילַאװכ
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 ,טלעטשעגסיֹורַא טשִינ ךז טָאה סע 3 ,ארֹומ ןּוא קערש ןופ
 ןּוא .גנולײטּפָא:הטילּפה-רתי עיינ ַא סעּפע ןָא רָאנ טרָאפ סֶע זַא
 --רעמ לָאמַא סָאװ טלעמַאזעגֿפֹונוצ ךִיז טָאה ןעגנולײטּפָא עכלעזַא
 עקיָאד יד טַאהעג ןּבָאה הארמ עק;דכעּבענַא רַאֿפ סָאװ רעּבָא
 ןיא ןּוא דלָאג ןיא גנַאל טשִינ טשרע ןענעז עכלעװ ,רענלעז
 ןגיוא ןד ןיא תולדג ַא טימ ןּוא ליֹומ ןיא גנַאזעג 8 ,ןרעדעֿפ
 :עג יז ןענעז טצִיא ןרעיֹוּפ יד טימ המחלמ יד ץקאי נעגנַאגעג
  טימ טקעדַאּב ,טרעגָאמעגּפָא ,טרעּגנוהעגסיוא ,ןסירעגּפָא ןעוו
 יד ףיֹוא קעלֿפדנַאש ַא טִימ ,דרעֿפ עטרַאדעגסיוא ףיֹוא ,עטָאלּב |

 ,סרעלטעב ףיֹוא ןעװעג ךעלנע רעכיג ןענעז ײז ןּוא ,רעמַינּפ
 ןעוו ,תונמחר ןקעװ טנָאקעג רּונ ןּבָאה יז ,סלעשס;ר ףיֹוא רעדייא
 ,טָאטש רעקִיזָאד רעד ןיא תונמחר ףיֹוא טייצ ןעוװעג .טלָאװ סע
 ןֿפרַאװ טנָאקעג עגר עדַאיל ַא ךַז טָאה 'ןרעיֹומ ערָיא ףיֹוא סָאװ
 .נעשעג עקיזָאד יד ןוֿפ רעדעי ןוא .אנֹוש ןוֿפ טכַאמ עצנַאג יד
 טָאה רע סָאװ ,טימרעד זיֹולֹּב טסיירטעג ךִיז טָאה רעטַיר עטעד
 .סיוא ךִיז ןּבָאה עלַא ;הרצל:שביחַא רעטנזיוט ליֿפ יֹוזַא טַאהעג
 םעדכָאנ ,רעטעּפש טשרע ןּוא העש רעטשרע רעד ןיא ןטלַאתַאּב
 ןּבָאה ,ןגָאלק ךִיז ןעמּונעג ײז ןּבָאה ,טְקִיֹורַאְּב ךיז ןּבָאה ייז יו
 יד רעּביא ךיז ןפעלש ,תומרח ןּוא תוללק טָיִמ ןטיש ,תֹונָעט
 ןּוא המּוהמ ;ד ןרעסערגרַאפ רָאנ ןּוא ןקנָעש :ד ןנא ןרוּפש ,ןסַאפ
 .,הלהּב יד

 סרעטָאט יד, ןֿפּורעגסיוא לָאמ עלַא טָאה רעדעי םּורָאוװ
 תֹוֿפרש ןעזעג טָאה לײט ַא -- ?ָאד ןיֹוש גָאד ןיֹוש ןענעז
 .יפײה עלַא ַאּב ןרוװשעג טָאה לייט רעטייװצ ַא ,ךיז רעטפיה
 . סָאװ ,סעּפורג יד ,ןרעװּפָא טוּומעג ןיֹוׁש ךִיז טָאה רע זַא .,ןטייק
 יא ןטנַאּפשעג ַא טימ ןּבָאה ,רַענלעז ;ד טלעגנ;רעגמּורַא ןּבָאה
 יד ןּוא רעכעד יד .תֹוישעמ עקִזָאד יד טרעהעגסיֹוא סערעט
  רעטנזֹוט טַימ טצעזַאּב ןעװעג ןענעז סעכריק יד ןּופ סמערּוט
 רעּבײװ ןּוֿפ ןסַאמ ןּוא -- ןעגנולקעג ןּבָאה ןקָאלג ;ד ןעק;רעגיײנ
 .סעכריק יד ןיא טק;טשעג ךִיז ןּבָאה רעדעיק ןוא

 .כעלסִיּב רעוט:שטָילַאה ןּופ ךיז טָאה יקסוטעשקס רעה
 עטסערּפעגֿפױנוצ ;ד ךרוד גנּולײטּפָא ןייז טימ טּפּוטשעגכרּוד זייװ
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 ןכעצ עֿכעלרעגרִיּב יד ךרּוד ,רענלעז ,סנגעוו ,דרעֿפ ןוֿפ ןסַאמ

 םעד ךרּוד ןּוא ,ןענָאפ ערעײז רעטנּוא ןענַאטשעג ןענעז סָאװ

 םעד ףיֹוא טקוקעג טײקטשודִיחרַאֿפ טימ טָאה רעכלעװ ,ןֹומה

 ּוצ טשינ טָאטש יז ןיא ןעמּוקנײרַא זיא סעכלעװ ,קלָאּפ ןקיזָאד

 ןעמּונעג טָאה'מ ,גנּונדרָא רעלוֿפ רעד ןיא רָאנ ,טיײהרענעטָאש

 החמש עטסיזמּוא ןַא טָאה רעדיװ ןּוא !ןָא טמּוק ף"יה זַא ,ןעיירש |

 נָא ןּוא ןּפּוטש ןעמּונעג ךיז טָאה רעֿכלעװ ,ןֹומה םָעֹד טשרעהַאּב

 יוצ ְךיֹוא ךיז ןענעז סע .לטָאז סיקסוטעשקס רעה רַאֿפ ןּפַאכ

 ןענעז סָאד :ןגירשעג ןּבָאה עכלעװ ,רענלעז יד ןֿפָאלעגפיונ |

 עג זיא'ס "!ימערעי טשריֿפ ןּבעל לָאז !ןשטנעמ סיקצעיװָאנשיװ

 יב טירט טנָאקעג םיֹוק טָאה קלָאּפ רעד ןַא ,פוטשעג ַאזַא ןרָאװ
 | .געו ַא ןכערּבכרּוד ךיז טירט'

 רענוגַארד גנּולײטּפָא ןַא ןעמּוקעגנגעק ַא יז זיא ףֹוס םּוצ

 'םעד ץגירטוצ ןּבָאה רענלעז יד .ץיּפש רעד ןיא ריציֿפָא ןַא טימ
 -- 'וגעװ ןוֿפ !געװ ןּוֿפפ :ןגירשעג טָאה ריציֿפָא רעד ןּוא ןֹומה

 עגּפָא לענש גּונעג טשינ ןּבָאה עכלעװ ,יד ןגָאלשעג ןּוא

 | ,ןטערט
 .ןעלשּוק טנעקרעד טָאה יקסּוטעשקס

 =ַאֹּב יד טסירגַאּב ךעלצרעה טָאה ריציֿפָא רעגנּוי רעד

 | ,עטנַאק

 רע טָאה -- !טײצ ַא רַאֿפ סָאװ !טייצ ַא רַאפ סָאװ --

 ,טגָאזעג

 .טגערֿפעג יקסּוטעשקס טָאה ?טשריֿפ רעד זַיא ּױװ --

 ןעװ ,ןעמוקעגמוא שינערעלק ןּוא תֹוגאד ןוֿפ טלָאװ רע --

 ָאד ךיז טָאה רע .ןעמיֹוז רעגנעל ְךָאנ ןעװעג ףיד טסלָאװ ּױד

 ינעמ ערעייא ףיֹוא ןּוא ךיא ףיֹוא טקּוקעגסיֹוא קרַאטש רעייז

 ןעמ טָאה ךימ :ךריק:ןעניזרַאנרעּב רעד ןיא טציא זיא רע ,ןשט

 רעּבָא ,טָאטש רעד ןיא גגּונדרָא יד ןטיהּוצּכָא טקישעגסיֹורַא/

 טימ לעװ ךיא .ןעמונרַאֿפ ןיֹוש טָימרעד ךיז טָאה רעיַאװזָארג

 ײַארַאּב ַא רָאֿפ טמּוק טרָאד :ףריק יד ןיא ןרָאֿפ ןעמַאזּוצ ריד

 ,גנּוט
 ?ףריק רעד ןַיא --
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 ףעדנַאמָאק םעד ןגײלוַאֿפ טשרַיֿפ םעד ןלעװ ײז .ָאי --
 ףעריֿפ ןרעדנַא ןַא טימ זַא ,ןרעלקרעד רענלעז יד לײװ ,ּבַאטש
 ,ןקידײטרַאֿפ טשיג טָאטש יד יײז ןלעװ

 ,טשריֿפ םּוצ ךיֹוא ךימ לייא ךִיא ,ןרָאֿפ רָימָאל :-
 ןפיֹוא .ןרָאֿפעג רעטײװ ןענעז ןעגנולײטּפָא עטק;נײרַאֿפ ;ד

 .רצפ יא סָאװ ,ץלַא ןגעװ טגערכעגסג ךיז ;קסוטעשקס טָאה געוו
 5ד ןרָאװעג ןסָאלשַאּצ ןוש זיא סע יצ ןּוא ,חּױװל ןיא ןעמוקעג
 .ןקידײטרַאֿפ ּוצ טָאטש

 =ןק טָאה -- טכַארטַאּב ןינע רעד טרעװ עקַאט טצִנא --
 צנייש .ןקִידײטרַאֿפ ךִיז ןלעװ רעגרַײג ?1 -- ,טרעֿפטנעעג לעש
 רעמ סיֹורַא ןויײװ דנַאטש ןקירדִינ ןּוּפ ןשטנעמ !טּבעלרעד ןטײצ
 .רענלעז ןּוא עטכַאלש ;ד רעדייא ,הרּובג

 ןענעז ?ןרָאװעג ייז טימ זִיא סָאװ ?ןעטנַאדנעמָאק יד ןּוא
 ?סַאמ טשינ טשריפ םעד ײז ךלעװ יצ ןּוא טָאטע רעד ןיא יז
 : ?ןעגנורעטש ןייק

 ַא ןעועג !העינמ ןייק ןייז טשִ;נ לָאז ןילַא םיא ןּוֿפ יאולה --
 זיא טצִיא ,עדנַאמָאק יד םִיא ןּבעגּוצרעּבִיא ףיֹוא טײצ ערעסעּב
 ךיא ןזײװ יצ טשינ ךיז ןגעװרעד ןעטנַאדנַעמָאק יד .טעּפש ּוצ
 ץַאלַאּפ ןיא טּורעגּפָא רָאנ ךיז טָאה קינמָאד טשריֿפ .ןגיֹוא יד
  טּױג טָאה רע ןּוא .ןגָארכעגּפָא ךיז דלַאּב ןּוא פוקסיּביצרַא ןוֿפ
 ענעסנברַאֿפ ַא רַאֿפ סָאװ ,ןּביֹוליגי טשינ טסעװ ּוד ליײװ ,ןּוטעג
 ןּוא ָאטשַינ ןוש זיא רע .םיא ףיֹוא ןגָארט רענלעז יד האנש
 םיא ןלעװ רַימ ,רעהא רָאנ םִיא טַיג :ײז ןעיירש ץלַא ךָאנ
 ךּופ ןרָאװעג לּוצְינ טשִינ יאדוַא טלָאװ רע -- ?!ןקַאהּוצ דלַאּב
 אי ףעטשרע רעד ןִָיא רעלנעש:ןיֹורק רעה רעד .הֹּבס ַא סעּפע
 .ֹושְל ןדייר ןעמּונעג ּוליֿפא תֶלֵיחּת טָאה רע .ןעמיקעגנָא
 | םוא ףיֹוא ךיֹוא לײװ ,ליטש רע טצִיז טצִיא רעּבָא ,טשריֿפ ןֿפיֹוא
 עלַא ןגיוא יד ןיא סיֹוא םִיא טנעכער'מ .טכַארּבעגֿפיֹוא ןעמ זִיא
 ..פָא ךיז ןעוט ללכּב .ןרערט יד יזיֹולּב טגנילש רע ןּוא ,םיאטח
 גָאז ךיא !טּבעלרעד ןּבָאה רימ ןטייצ ערעסָאװ ,ןכַאז עכעלקערש
 "סָאװ ,עצוַאליּפ ייּב ןעװעג טשינ טסָיּב ּוד סָאװ טָאג קנַאד :רָיד
 ,הימ ּביֹוא לײװ ,ןֿפױלטנַא טוּומְעג  טשִינ טרָאד ןוֿפ טסָאה ּוד
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 זיא -- ּפָארַא ןעגנז ןוֿפ טשינ ןענעז ,ןעװעג טרָאד ןענעז סָאװ

 | | .טָאג ןוֿפ סנ ַא טּושּפ סע

 ?עיזיװַיד רעזנּוא ןּוא --
 =רּוװ ,ןבילּבעג ןיא סעּפע םיֹוק -- ָאטשיײנ ןיֹוש זיא יז --

 ,ָאטשינ זיא יקסווָאֿכיל;װשטַאז ,ָאטש;ג זיא יקצינכַאי ,ָאטשינ זיא לעצ
 ייז לייװ ,עצוװַאלִיּפ ייּב ןעוועג טשינ ןענעז יקצינֿכַאמ ןּוא לעצרוװ

 הטֹוש רעד ייז טָאה טרָאד .וװנַיטנַאטסנָאק ןיא ןּבילּבעג ןענעז
 ןכַאװשּױצּפָא ןֿפּוא ַאזַא ףיֹוא ידּכ ,טזָאלעגרעּבִיא קִינִילָאד:טשרִיּפ

 =טנַא ןענעז ייז יצ טשינ סייו'מ .טשרַיֿפ רעזנּוא ןּוֿפ טכַאמ יד

 רעד .טגעה סאנֹוש ןִיא ןלַאֿפָעגנײרַא ןענעז ייז רעדָא ,ןֿפָאל
 ןיא ןייטש ַא ָ!װ ןרָאװעז ןלַאֿפרַאֿפ זיא ;קסװָאכיל;װשטַאז רעטלַא
 ןעמוקעגמּוא ןייז טשינ לָאז רע יאולה ,רעסַאװ

 . ײֹוצ ָאד ךיז טָאה םּורַא ןּוא םּורַא רענלעז לָיֿפיװ ןּוא --
 / ?ןּבילקעגֿפיונ -

 ןייא ?יײז ןּוֿפ ןעמ טָאה סָאװ רעּבָא -- גונעג ןַאראֿפ --

 רע ןעװ ,ןּבעג הצע ןַא טנָאקעג ײז טימ ך טלָאװ טשרִיֿפ

 .*נַא ןייק לייו ,עדנַאמָאק-טּפיֹוה יד ןעמענרעּביא ןלעװ טלָאװ

 קרַאטש רעייז טָאה טשרַיֿפ רעד .ןֿכרָאה טשַינ ןלַיװ יז ןרעד

 רעד ךָאד זיא טָאד .רענלעז יד ןגעװ ןּוא רָיד ןגעװ טהגאדעג

 .טנײװַאּב טַאהעג ןיֹוש ךיד ןּבָאה גרֵימ .קלָאּפ רעצנַאג רעקיצנייא
 | .טנייװַאּב ןעמ ןעמעװ םעד ליֹוװ זַיא טצִיא -- |

 ימּוא ,קָידנגײװשליטש ןרָאפעג ייז ןענעז טייצ עסיוועג ַא
 יד ןּוא רעדליּפעג םעד ק:דנרעה ,ןֹומה ןֿפיֹוא ךַיז קידנקוק

 ןעזעג יז ןּבָאה טרָא ןייא ןיא ?!סרעטָאט !סרעטָאט , ;ןעיירשעג
 רעקיטש ףיֹוא טקילפוצ טָאה ןֹומה רעד יװ ,דליּב צכעלקערש סָאד
 יד -- שוַאנָאיּפש ןיא ןעוװעג דשֹוח טָאה רע ןֿכלעװ ,שטנעמ ַא

 .ןעגנולקעג רדסּפ ןּבָאה ןקָאלג
 -- {רעהַא ןעמוק לענש לײה עש:רעטָאט סָאד טעװ --

 +טגערֿפעג ַאּבָאלגַאז טָאה
 עקיזָאד יד .טנייה ְּךָאנ רשֿפא ,ייז סיײוו לווייט רעד ---

 .זטלַאהסיוא טשינ טעװ יז לייוו ,יקידיײטרַאפ טשינ ךיז גנַאל טעװ טָאטש

 .סרעטָאט ץּוח ַא ,ןקַאזָאק ט:זיוכ טדעדנּוה ייווצ טימ טייג יקצינלעימכ
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 =עג ץישטכַאלש רעד טָאה -- !ןרולרעֿפ ןענעז רָימ --
 ּוצ .תֹוחּור עדלַא יצ ןרָאֿפעג רָיֹמ ןטלָאװ רעסעּב -- טרעֿפטנע
 ?ןטלַאהעגּפָא תֹונֹוחצנ לַיֿפ יֹוזַא רָימ ןּבָאה סָאװ

 ?ןעמעװ רעּבִיא --
 סייוו לווייט רעד ,ךענוהָאב רעּבִיא ,ןסָאנָאװישק רעּביא --

 | !טשינ ןעמעװ רעּבִיא
 . ּוצ ףיז קידנדנעװ ןּוא טגָאזעג לעשּוק טָאה -- רעּבָא --

 ףַיד ןּוא ןםיטש רעליטש ַא טימ טגערפעג רע טָאה ןיקסּוטעשקס
 ןענוֿפעג טשינ טסָאה !טסײהטעג טשִינרָאג טימ טָאג טָאה ןַאי
 ירעד סעּפע תֹוחּפה לכל ּוטסְיֹּב !טכױעג טסָאה ּוד סָאװ ,סָאד
 ?ןעגנַאג

 -- ןטכַארט ּוצ םעד ןגעװ טייצ ןייק טשִינ טציא זיא'ס -- |
 ּבָאה תֹובישח ַא רַאֿפ סָאװ -- ןפּורעגנָא ךיז יקסּוטעשקס טָאה
 זיא ץלַא .ןעשעג זיא סָאװ םעד ?ּבגְל םינינע עניימ ןִיא ךיא
 ,טיֹוט ןטימ סיֹוא ךִיז טזָאל ןּוא םילבה:לבה

 קע ןײז טעוו בורקּב זַא ,ךיֹוא סעּפע ךיז טכּוד .רימ --

 ,טגָאזעג לעשּוק טָאה--טלעוו
 ,ךרַיק:ןענידראנרעּב רעד ּוצ ןרָאֿפעגּוצ יז ןענעז יניּבל:יניּב

 .ןשטנעמ עסיֹורנ .ןטכיֹולַאּב לעה ןעװעג קינייװניא זיא עכלעוו
 יייװניא ןּבָאה ַײז רעּבָא ,ךריק רעד רַאֿפ ןענַאטשעג ןענעז ןסַאמ
 =ףרַאבעלעה ןּוֿפ רּונש ַא לייװ ,ןגירקנײרַא טנָאקעג טשינ ךיז קינ

 יד רָאנ קידנזָאלכרּוד ,גנַאגנײרַא םעד טכַאמרַאֿפ טָאה ןריד
 ,טייל:רעטילימ עטסטלע יד ,םיבּושח

 עטייווצ ַא ןעֶיצסיֹוא ןסייהעג ןשטנעמ ענייז טָאה יקסּוטעשקס

 | ,רּונש
 עּבלַאה ַא -- טגָאזעג לעשּוק טָאה -- ןײגנײרַא רֶומָאל --

 .ךריק רעקִיזָאד רעד ןיא זַיא קִילּבּוּפער-
 םזגמ טשינ ךס ןייק טָאה לעשּוק ,ןעגנַאגעגנײרַא ןענעז ייז

 זיא טָאטש רעד ןוֿפ ןּוא רעטילַימ ןוֿפ ינּפ עצנַאג יד ,ןעװעג
 =שַאק יד ,סעדָאװעיָאװ יד :הֿפיסַא רעד ּוצ ןעמּוקעגפיֹונּוצ ךִיז

 ןוֿפ ןֹריציפָא יד ,סרעטסיימטיר ;ד ,סעקינוָאקלָאּפ ;ד ,סענַאלעט
 עטכַאלש ל:9פ יֹווַא ,טײקכעלטסײג יד ,ןקלָאּפ עשידנעלסיֹוא יד
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 טײל-.רעטילימ ףס ַא ןעמענניירַא טנָאקעג טָאה ךריק יד ליֿפיװ
 צשיטעטש ץקילרנעצ רָאּפ ַא ןוא תֹוגרדמ ערעקירדינ יד ןוֿפ
 טלָאזעג טָאה רעכלעװ ,שארּב ןרעיַאװזָארג טימ סרעּבעגפַאר
 ,טשריפ רעד ןעװעגיײּב ךיֹוא ןיא'ס .טײל:טָאטש יד טימ ןריֿפנָא
 ןּוא--ןטנַאדנעמָאק יד ןוֿפ רענייא ,רעקנעש-ןיֹורק רעה רעד ןּוא
 ןּוא ,עטסָארַאטס רעצינּבָאטס רעד ןּוא ,עדָאװעיאװ רעוועיק רעד
 רעה ףעש-רענַאל רעשיװטיל רעד ןּוא יקסװעשיצרַא ןּוא ,לעסעוװ
 זַא ,יֹוַא רַאטלַאךױה ןרַאֿפ ןסעזעג ןענעז עלַא ייז -- יקסנישָא
 ,קילײא ןטַארַאּב ךִיז טָאה'מ ,ןעז ןענָאק ייז לָאז םּוקְיֹלּבּוּפ טָאד
 ףירַא ןענעז סרעגדער יד -ןלַאֿפ עכלעזַא ןַיא דימּת יװ ,קיציה

 ָא ןלָאז יײז זַא ,עטסטלע יד ןהיֹוװשַאּב ןּוא קנעּב יד ףיוא

 ןעו .טנעה סאנֹוש ןיא טָאטש יד ןּנעגרעּביא טשינ גנוקידײטרַאֿפ
 רעּבָא טעװ ;ןייז ּוצ שֿפנ רסֹומ ךיז ןעמּוקסױא לָאז סע ּוליפֲא
 .יניב טעװ קילגבּוּפער יד ןּוא אנֹוׁש םעד ןטלַאהקירוצ טָאטש יד
 ?גיקידײטרַאֿפ רעד ּוצ ןעד טלעֿפ סָאװ .ןעמוק ךִיז ּוצ יביּבל
 ַא רָאנ--ןוצר רעטסעֿפ ַא ןַארַאֿפ ,תולייח ןַארַאֿפ ,ןרעיֹומ ןַארַאֿפ
 ףז טָאה ,טערעג יֹוזַא טָאה'מ ןעװ ןּוא .ָאטשינ זיא גיהנמ
 יעגרעּביא דלַאּב ןיא רעכלעו ,ךרָאש ַא טרעהרעד םֹלֹוע ןשִיװצ
 :ונעגמורַא טָאה תובהלתה ַא--ןעיירשעגסיוא עקִיֿכלַיה ןיא ןעגגַאג
 ןרעג ןלעװ רימ !ןעמוקמּוא ןלעװ רימ ,עטלמַאזרַאֿפ יד ןעמ

 עצװַאליּפ ןופ קעלֿפ:דנַאש םעד--ןֿפורעגסיוא ןעמ טָאה--!ןעמּוקמ ּוא
 ףיז טָאה סע ןוא--!ןצִישַאּב דנַאלרעטָאֿפ סָאד ,ןשִוװּפָא רימ ןזּומ
 עוױלּב יד ןּוא ןדרעװש יד טימ ײרעּפַאלקעג ַא ןביוהעגנָא
 ינא ןּוא .טכיִל יד ןּופ ןייש רעד ייּב טלקנַיֿפעג ןּבָאה ןֿפרַאש
 ףעטייו טרעװ הֿפיסַא יד ןרעװ לָאז ליטש :ןֿפּורעג ןּבָאה ערעד
 !ןקידיײטרַאפ--?ןקידיײטרַאפ טשינ רעדָא ,ךיז ןקידײטרַאֿפ !טריפעג
 .*רעדיװ סָאד זַא ,תֹולֹוק טכַאמעג םֶלֹוע רעד טָאה !!ןקידייטרַאפ

 שוזַא טָאה ןּבלעװעג יד ןוֿפ ןגָאלשעגּפָא ךַיו טָאה סָאװ לֹוק
 טשריֿפ ?רערָיֿפ רעד ןייז לָאז רעװ .ךַיז ןקידײטרַאֿפ :טרזחעגרעּביא |

 "רע לָאז !רֹוּבג ַא זיא רע !רערַיֿפ רעד ןייז לָאז רע -- ימערעי
 .ןּבעגרעּביא םיא ןעמ לָאז--קִילּבוּפער יד ,טָאטש יד ןקַידײטרַאפ
 !ןבעל רע לָאז ןּוא .עדנַאמָאק:טּפיֹוה יד
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 א ןסירשנסיֹורַא ךיז ןעסורב טעוט ןוֿפ טָאה טלָאמע
 לסײרהט ַא ׁשוַא ךז ןבָאה טפעװ יד ןַא ,סקיֿפליה ַאוֲא ,יירשעג
 רעד ןּופ רעטסנעֿפ יד ןיא ןעגנילקעג ןּבָאה ןביוש יד ןּוא ןּוטעג:
 | י - .ךריק

 לָאו ףבעל רע לָאז ןימערעי טשר;9 !ימערעי טשרִיֿפ --
 / ןןייז הצצמ רע לָאז !ןּבעל רַע

 טנעמעלַא -- ןדרעװש רעטנזיוט ןּוטעגיץילּב ַא ןֿפָאה סֶע
 ףיז טָאה רע ןוא ,טשריֿה םּוצ ןוטעג רעק ַא ךִיז ןּבָאה ןגיוא
 סע ,ןעמערּב עטשטיינקעגפיונּוצ  טימ ,העקִיּור ַא טלעטשעגפיֹוא
 ,תורבקהיתיּב ַא ףיֹוא יװ ,ןרָאװעג ליטש דלַאּב זיא

 ַא טימ טגָאזעג טשריֿפ רעד טָאה - ןרעה עק;דענג --
 טײקל;טש רעקִיזָאד רעד ןנא יא עכלעװ ,םִיטש רעקידנגנילקי
 ייוט ןּוא ןרָאּבמיק ;ד ןעװ -- .ןרעיֹוא סנעמעלַא ּוצ ןעגנַאגרעד
 טשינ רענייק טָאה ,קילבופער עש:מױֹור יד ןלַאּפַאּב ןענעז רענַאס
 ןעמּונעגרעביא יז טָאה סע זיפ ,טכַאמ יד ןעמעגרעגנא טלָאװעג
 ,ןעמענּוצרעּב;א יז טכער טַאהעג טָאה סירַאמ רעּבָא .סוירַקש

 :עס ץֿכרּוד טמִיטשַאּב ,םיגיהנמ ןייק ןעװעג טשננ ןיא סע לייוו |
 טשִיב ךַיז הרא רעקיטציא רעד ןִיא ךיֹוא טלָאװ ךיא ןּוא ..טלנ
 ןייז בירקמ ןּבעל ןײמ קִידנלָיו ,טכַאמ רעד ןופ טגָאזעגפָא
 ךיא ןָאק עדנַאמָאקיטּפיוה :ד רעּבָא -- דנַאלרעטָאֿפ ןּבָיל ןרָאפ
 ןעװעג דֹובּכב:עגֹוֿפ טימרעד טלָאװ ךיא לייו ,ןעמעננָא סט
 / .ױַאֿפ ןּוא -- טכַאמ עטסכעה יד ,טַאנעס םעד ,דנַאלרעטָאֿפ סד
 :שוו ,רעד זנוא ןשִיװצ ןַארַאֿפ .טשינ ךיא לָיװ טכַאמ יד ןפַאכ
 -- ןּבענעגרעביא עדנַאמָאק:טּפה יד טָאה ק;לּבוּפער יד ןימ
 ..רעקנעש=ןיורק רעה רעד ןַארַאֿפ

 לײװ ,ןדײר טנָאקעג טשִינ רעטייו טשריֿפ רעד טָאה ָאד
 ןרָאװעג זָיֹא ,רעקנעשןיֹורק רעה םעד טנָאמרעד רע סָאה םיֹוק
 ןּוֿפ גנַאלקעג ַא טרעהעג ךיז טָאה סע ןּוא לעמוט רעקידארֹומ ַא
 .םיֹוא טָאה ןּוא ןּוטעג:גיװ ַא ךיז טָאה עסַאמ ;ד ןדרעװש ןד
 וקעװַא, .קנוֿפַא םִיִא ףױא טלַאֿפ סע ןעװ ,רעוװלופ יװ ןכָארּבעג
 יעגסיֹוא טרעהרעד ךִיז ןּבָאה -- .ןּברַאטש זּומ רע !טיֹוט םוצ
 סָאװ טָאה -- !ןּברַאטש זּומ רע !ןברַאטש וּומ ראק -- ןעײרש-
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 יעגֿפא ויא רעקנעש-ןיורק רעד .טֿפליהעגּפָא רעקיטֿכעמ לָאמַא

 - .סייווש ןטלַאק סנּפָארט טימ ,רעֿכײלּב ַא לּוטש ןוֿפ ןעגנּורּפש

 .+רעד ןטלַאטשעג עזייב ךיז ןּבָאה לייוװרעד ןּוא ,ןרָעטש ןֿפיֹוא

 סָאד טרעהעג ןיֹוש ךיז טָאה סע ןּוא רַאטלַא םּוצ טרעטנענ

 .טָאה !טקעמש סע סָאװ טַיֿמ קַירגעעז "!טביא טייג; :עקַידהמיא

 עטּכער ןייז טקערטשעגסיוא ןּוא טלעטשעגֿפױא ךיז טשריפ רעד

 ,טנַאה
 רע זַא ,קידנענימ ,ןטלַאהעגקִירּוצ ךיז טָאה עסַאמ יד

 | | .ןרָאװעג ליטש ןיע:ףרהּכ זיא'ס ;ןדייר לַיוװ

 םעד ןליטשנײא טלָאװעג רָאנ טָאה טשרִיֿפ רעד רעגָא

 רעד ןיא םִימד-תֿכִיֿפש ּוצ ןזָאלרעד טשִינ ,למּוט םעד ןּוא םרּוטש

 רעטסֿפעלרעֿפעג רעד זַא ,טקרעמַאּב טָאה רע ןעו ןּוא ,ןרָיק

 .  יטצעועגקעװַא רעדִיװ ךִיז רע טָאה ,רעּבִירַא ןִיא טנעמָאמ

 רעװעיק ןכרּוד רָאנ טלעטשרַאֿפ ,רעטייוו ןלּוטש ייוװצ טימ

 ןייז :רעקנַעש ןיֹורק רעכִילקילגמּוא רעד ןסעזעג זַיא ,עדָאװעיַאװ

 טנעה;ד !טסּורּב רעד ףיֹוא טזָאלעגּפָארַא ןעוועג זִיא ּפָאק רעיורג

 =עגסיֹורַא ךַיז ןּבָאה ליֹומ ןּוֿפ ןוא ,עגנַאהעגּפָארַא םבִיא ןּבָאה

 8 ךרוד ןרָאװעג טקַאהעגרעּביא ןענעז עכלעװ ,רעטרעוװ ןסָיר

 :ןצכּולש
 יד הבהאּב לּבקמ ךיא ןיב דניז עניימ רַאפ/ {טָאג --

 ,טבִירּוסי
 י"טש ַא ןיא ּוליֿפא תֹונמחר ןקעװ טנָאקעג טָאה ןקז רעד

 .ןּוא ,קָירתֹונמחוּבמּוא עבטּב זַיא ןֹומה רעד רעּבָא ,ץרַאה םענרענ

 לָאמַא טימ רעּבָא ,שער ַא ןענַאטשטנַא ײנסֿפיוא זיא רעּבירעד

 טימ קידנּבעג ,טלעטשעגֿפיוא ךיז עדָאװעיאװ רעוועיק רעד טָאה

 ןדײר לִיװ רע זַא ,ןכײצ ַא טנַאה רעד

 תֹונֹוחצנ ענייז ןיא רעטײלגַאּב סימערעי סָאד זיִא ןעוועג

 ,טרעהעגסיֹוא ןרעג םיא ןעמ טָאה .רַאֿפרעד ןוא
 טשריֿפ םּוצ טעדנעװעג .ךיז טָאה עדָאװעיָאװ רעוועגק רעד

 לָאז רֶע זַא ,ןריֹוװשַאּב םִיא רעטרעוו עטסמערַאװ יַד טַימ ןוא

 ןעגנַאל ַא ןָא ןּוא ןגָאזּפָא טשִינ ךיז עדנַאמָאק.טסה רָעד ןוֿפ

 ער יד ןעוו .דנַאלרעטָאֿפ סָאד  ןייזליצמ ןעמענ ךיז תעדה:בּושי
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 -עטַארעג יז לָאז ןגײװש ןצעזעג יד ןאמ רעטנּוא טײג קנופ
 ,םעד ךרּוד רּונ ,רערַיֿפ ןטמיששַאּב ַא ךרּוד טשִינ ןרעװ סעװ
  צשזםענ, -- ןשװעטַאר ּוצ יז לגוסמ ץלַא ןוֿפ רעמ זיא סָאװ
 ,םענ !רערנֿפ רערַאּבגיַאּבמּוא ,עדנַאמָאקיטּפוה יד רעטנא וד
 טָא קילּבוּפער עצנַאג ;ד רָאנ ,טָאטש ;ד זיֹולּב טשִינ !עושטַאר
 טַימ םענייאניא ,ןקז רעד ,ךיא ,ןעמָאנ ריא ןיא ךיד ךיא טעּב
 =- רעדניק ןּוא ןעיֹורֿפ ,ןל;ּבסנַאמ עלַא ,ןעדנַאטש עלַא ףיֹוא רימ
 : . "ןעװעטַאר !עװעטַאר

 סנַעמעלַא טרירעג טַאה רעכלעװ ,לַאֿפ ַא ןֿפָארטעג טָאה ָאד
 ,רַאטלַא םבש ןעגנַאגעגוצ ו;א רעיורט ן;א יֹרֿפ ַא :רָאצרעה
 .ייט ןוא גנּוריצ ענעדלָאג סיֿפ סטשרַוֿפ םעד רעטנּוא קידנֿפרַאװ
 קַידגּפילּפ ןּוא םַלֹא רַאפ ט:גקעגרעדינַא יז טָאה ,רעּביטש ערע
 :ןֿפּורעגסיוא יז טָאה ְךיֹוה

 =עְל רעזנוא !ריד רימ ןשנּבערפ סטמ ןּוא ּבָאה ךעזנּוא --
 -- ןעװעטַאר !עװעטַאר ,טגעה ענייד ןיא רעּבִיא רימ ןּביג ןּב
 ֹ !םוא:ןעמּוק רַימ לייוו

 לימ יד ,ןרָאטַאנעס יד ןּבָאה קילּבנָא ןקִיזָאד םעד ףיֹוא
 .יוה ַא ןיא טנייוװּוצ ךִיז ןסַאמ עלַא ךיֹוא ייז ךָאנ ןּוא טייל רעט
 ;ךרָיק רעד ןקא טכליהעג טָאה לֹוק ןייא רָאנ ןּוא ןייוועג ןֿכ

 !עװעטַאר -- = |
 -- טנעה יד טַימ ןגיֹוא יד טלעטשרַאֿפ טָאה טשריפ רעד

 =ץרַאװש ענייז ןנא ןּוא םִינּפ סָאד .ךביוהעגֿפױא טָאה רע ןעװ ןוא
 ךִיז ןגעװטסעדנופ רע טָאה -- ןרערט טלקנַיֿפעג ןּבָאה ןעלּפַא

1 : 

 ןעזנָא ןטימ ןייז טעװ סָאװ -- .העד רעד טימ ןגָאלשעג ךָאנ
  .גַאמָאק:טּפיה יד ןעמעננָא טעװ רע ּביֹוא ,קילגוּפער רעד ןוֿפ
 !?שד

 ,רעקנעש ןיֹורק רעד טלעטשעגֿפיא ךִיז טָאה ָאד
 ךעלקִילגמּוא -- טגָאזעג רע טָאה -- טלַא ןיּב ךנא --

 םעד ןוֿפ ןגָאוצּפא ךיז טכער סָאד ּבָאה ךיא .ןגָאלשעגרעד;נ ןּוא
 ןגײלּוצֿפֹורַא םִיא ןּוא ,תֹוחֹוּכ עניימ רעּבירַא טגייטש סָאװ ,לֹוע
 רעטיר עלַא ןּוא טָאג ןטציירקעג ןגעק ַא .סעצײלּפ ערעגנּוי ףיֹוא
 .םָיַא םענ -- ּבַאטש עדנַאמָאק םעד רעּביא ריד ךִיא ביג



 ַא .ץקקצעיזָאינשִיװ טגנַאלרעד ּבָאטש םעד טָאה רע ןוא

 . ןרעה טנַאקעג טָאה'מ ןזַא ,טייקליטש ַאזַא ןטלַאהעגנָא טָאה עלייוו

 .ײֿפ סימערעי טֿפל;העגּפָא טָאה ףֹוס םוצ ,ןעילֿפכרוד 8
 ;םיטש בער

 | ןָא ךוא םענ -- םִיאטח עניימ רַאֿפ --
 ,החמש ןּופ ןרָאװעג עגושמ !װ םלֹוע רעד זיא :טלָאמעד

 ישִיװ ּוצ ןלַאֿפעגּוצ יא ,רעירַאּב ;ד ןכָארּבוצ טָאה ןֹומה רעד
 יד ,דלעג ןּוא םיצפח טרעייט ןפרָאװעג טָאה ,סַיֿפ סיקצעיװָאינ
 רעביא ןגָארטּוצ ץִילּב א ןוֿפ טײקלענש רעד טַימ ךיז טָאה העידיה

 טשַינ רעיש ההמש ןוֿפ ןענעז רעגלעו יד - עףט2 רעצנַאג רעד

 ןגעקַא ןייג ןלָיװ ײז זַא ,ןגיױשעג ןבטֹה יי ךוא ןרָאװעג ע;ושמ

 יד -- ןאטלוס םעד ןּוא סרָטַאס יד ךנפק ַא ,,ןיקטלנלעימכ

 רָאנ ,ךִיז-ןּבעגרעטנּוא ןגעװ טכַארטעג טשִינ ןיֹוׁש ןּבָאה טייל-טָאטש

 :עמרַא יד !טּולּב ןּפָארט ןטצעל םּוצ זיֹּב ךַיז ןק;דײטרַאֿפ ןגעוו

 רעדיײא ךָאנ ןיֹוהטָאה ןיא רלעג טכטרּבעג קילָיװגרעג ןּבָאה רענ
 ּפַא ןּבָאה לּוש ןיא ןדיי יד ;טײעדָאֿפעגפיוא וצרעד יז טָאה'מ
 . טִימ ןּבָאה ןרעיֹומ יד ףיֹוא ןטַאמרַאה יד - תֹולֿפּתיקנַאד טכירעג

 טָאה ןסָאג יד רעּביא ןהרושכ עכעלײרֿפ יד טגָאזעגנָא רענוד ַא

 לָאז, ןעיירשעגסיוא יד .ןטעלָאטסִיּפ ןּוא ןסקיּב ןּופ ןסָאשעג ןעמ

 ַא ,רעצימע ,טֿכַאג עצנַאג יד טרעהעגֿפיוא טש:נ ןּבָאה *!ןּבעל

 סעפע טרעַײֿפ טָאטש יד ןַא ,טניימעג טלָאװ ,רעטנװַאהַאּב טשינ

 ,בֹוטםֹוי ןסיֹורג ַא רעדָא ,ןֹוחצנ ַא
 -- םִיאנֹוש טנויֹוט טרעדנוה יירד ןּבָאה ןגעװטסעדנּוֿפ ןּוא

  ףעזייק רעשטיײד רעד סָאװ ,יד ןּופ ערעסערג ַא ךָאנ ײמרַא ןַא

 ךָאנ ןּוא ןלעטשסיֹורַא טנָאקעג ןּבָאה גינעק רעשיי!צנַארֿפ רעדָא

 טלָאזעג עגר עדַאיל ַא -- תֹונחמ סנַאלועמַאט ןּוֿפ ערעדלַיװ ַא

 ,טָאטש רעק;זָאד רעד ןוֿפ ןרעיֹומ יד ןרעגַאלַאּב

 א

 רע
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 לטיּפאק 0

 טאר ,ןעניגאּב רעבָאטקַא 6 םעד ,רעטעּפש ךָאװ ַא ַא טימ
 ףעּבָא ךיילגוט ןוא עטכירעגמּוא ;ד ןגָארטּוצ וווװל רעּבִיא ךִיז
 ןעמַאהט טָאה :מערעי טעריֿפ רעד ןַא ,העידי עכעלקערש ךיֹוא
 ידֹוסג טטטש ;:ד טוָאלרַאֿפ תֹולײח יד ןוֿפ לייט ןרעסערג ַא טִימ
 ,גנוטֿפיר עטנַאקַאבמּוא ןַא ןַיא קעװַא זיא ןּוא .תֹודֹוס

 .ַאֹס ספוקסיּביצרַא ןרַאֿפ טלעמַאזרַאֿפ ךז ןּבָאה ןסַאמ .ד
 רעגלעז יד .ןּבולג טלָאװעג טשִינ תלַיַחּת ןּבָאה יז -- ץאל
 שארּב ןרָאֿפעגסױרַא זיא טשריֿפ רעד ּביֹוא זַא ,טחנעטעג ןּפָאה
 טָאה סע .תביבס יד ןְקוקַאב וצ ירּכ ,ןטסָאּפרָאֿפ ןקיטכעמ ַא ןוֿפ
 ענעפָאלטנַא יד זַא ,(טהנעטעג ןעמ טָאה) טיָעטשעגסױרַא ךױ
 ןּוא יקצינלעימכ זַא ,קידנגָאזנָא תֹועידי עשלַאֿפ טײרּפשרַאפ ןּבָאה
 ןצנעז טֶּצ טבורָאװ ,ןעמּוקנָא עגר עדַאיל ַא ןלעו סרעטָאט יד
 אנוש םעד ןּוא געט 10 רעּבירַא רעגמעטּפעס 26 םָעֹד טייז ןיֹוש
 .ןײלַא טלָאװעג אמּתסמ טָאה טשריֿפ רעד .טשינ ךָאנ ןעמ טעז
 טעװ רע יװ םעדֿכָאנ ןּוא הנּכס רעד ןגעװ ןגײצרעּביא ךיו
 ילַּב רע טעװ קיטכיר ןענעז תֹועידי יד יצ ,ןייז שרֹודו-רְקֹוח -

 רָאּפַא טוָאלעגרעּביא רע טָאה סנקירעּביא .ןעמוקקירוצ .קֿפס
 ,טיירגעגּוצ ץלַא זיא גנוקַידײטרַאֿפ רעד ּוצ ןּוא ןטנעמיגערי

 ןעגנונדרָארַאפ עלַא ןעװעג תמאּב עקַאט ןיא יֹווַא ןוא
 ןטַאמרַאה יד ,טמיטשַאּב רעטרע יד ,ןּבעגעגסיֹורַא ןעועג ןענעז

 ןעמּוקַעגנָא ויא טנװָא ןיא ןרעיומיץּוש יד ףיֹוא טלעטשעגסיוא ;
 ,רענּוגַארד טנזיוט קיצפּופ ןּוֿפ שארּב יקצָאכישט רעטסיימטיר רעד
 ןטימ טָאה רע רעּבָא ,עקירעגײג יד ןלַאֿפַאּב םיא ןענעז דלַאּב
 | יג םּוצ קעװַא ְךיילג זיא רע ןּוא -- ןדער טלָאװעג טשינ ןֹומה
 ןרעיַאװזָארג ךיו ּוצ ןפורעג ןּבָאה עדייּב ;יקסװעשיצרַא לַארעגנ
 טָאה טרָאד .זיוהטָאר ןיא קעװַא יז ןענעז גנּוטַארַאּב ַא ךָאנ ןּוא
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 רעד זַא ,רעּבעגטַאר ענעקָארשעגרעּביא יד טרעלקרעד יקצָאכישט
 .ןעמּוקקירּוצ טשינ רעמ טעװ ןּוא ןרָאֿפעגּפָא זיא טשריֿפ

 ןרָאװעג טלמּוטּוצ עלַא ןענעז עגר רעטשרע רעד ןיא
 "!ךגֹוּב , טרָאװ סָאד טגָאזעגסױורַא טָאה ליֹומ קידהּפצּוח ןייא ןּוא
 ףעכלעוו ,רעריֿפ רעטלַא ןַא ,יקסװעשיצרַא טָאה רעּבָא טלָאמעד
 :ָאה ןיא םישעמ עשידלעה ענייז טימ ןעװעג םשיהנֹוק ךיז טָאה
 יד ּוצ טעדנעװעג ךיז ןּוא טלעטשעגֿפיוא ךיז ,טסניד רעשידנעל
 :רעטרעוו עקידנגלָאֿפ טימ רעּפעגטַאר ןּוא טייל.רעטילימ

 יאולה סָאװ ,גנורעטסעל ןוֿפ טרָאװ ַא טרעהעג ּבָאה'ֿפ --
 לײװ ,ןרָאװעג טגָאזעגסױרַא טשינ םענייק ךרּוד ָאד טלָאװ סע
 .ןקיטרעֿפטכער טשינ ְךיֹוא םיא ןָאק גנּולֿפײװצרַאפ יד ּוליֿפַא
 יֹוזַא--ןעמּוקקירּוצ טשינ טעװ ןּוא ןרָאֿפעגסיורַא זיא טשריֿפ רעד
 ןּוֿפ ןעגנַאלרַאפ ּוצ ריֹא טָאה טכער ַא רַאֿפ סָאװ רעּבָא !סע זיא

 עצנַאג סָאד ןעװעטַאר ןוֿפ לֹוע רעד טג;ל'ס ןעמעװ ףיֹוא ,רעריֿפ
 סָאװ ?טָאטש רעייא זיֹולּב ןקידײטרַאֿפ לָאז רע זַא ,דנַאלרעטָאֿפ
 תֹוֹּכ סקילבוּפער רעד ןּופ הטילפה:רתי רעד ןעװ ,ןעשעג טלָאװ
 ןעלטימנּבעל ייס ?אנֹוש ןכרּוד ןרָאװעג טלגנ;רעגמורַא ָאד טלָאו
 .רעסיורג ַאזַא רַאֿפ גּונעג ןַארַאֿפ טשינ ָאד ןיא רעװעג ייס ןּוא
 .לָעֹּב םעד ,רימ טגעמ ריא ןּוא ,ןגָאז ףייא זּומ ךיא ןּוא--יײמרַא
 :רַאֿפ ןעװעג ָאד ןטלָאװ סע תוליח רעמ סָאװ זַא ,ןּביֹולג ןויסנ

 טנָאקעג גנּוקידײטרַאפ יד טלָאװ טייצ .רעקינייװ ץלַא ,טרַאּפש
 יװ ןעמוקעגייּב רעכַיג זנּוא טלָאװ רעגנוה רעד ליײוװ ,ןטלַאהנָא
 ןוֿפ ןָאורעּפ יד רעקִיטֿכיױו ןיא ןיקצינלעימכ רַאֿפ .אנֹוש רעד

 ,ןרעו:ריֹוװעג טעװ רע ןעוו ןּוא ,טָאטש רעייא רעדייא ,טשריפ

 ןּוא תֹוחֹּכ עײנ טלמַאז רע זַא ,ָאטשינ ָאד ןיא טשריֿפ רעד זַא
 טשינ גנערטש יֹוזַא ףיא טימ ךיז רע טעװ ,ףליה ּוצ ןעמּוק ןָאק
 ,ןעגנּולדנַאהרָעטנּוא ךײא טָימ ןרָיֿפ ּוצ ןייז םיּכסמ ןּוא ןײגַאּב
 יד קידנזָאלרַאֿפ זַא ,ךײא גָאז ךיא ןּוא ,רָיֹא טלמרּומ טנייה
 רעד טָאה ,ןסיורד ןּוֿפ ןיקצינלעימכ קידנעָארד ןּוא טָאטש עקַיזָאד
 ,ךיז טלַאה .רעדנק ערעייא ןּוא ךייא ןעװעג ליצמ טשריֿפ
 ןּוא טײצ עסיװעג ַא אנוש םעד ףיֹואיטלַאה ,ךיז טקִידײטרַאֿפ
 פער רעד יא ןּוא ןייז לֵיצמ ןענָאק טָאטש יד יא טעװ רַיא
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 טעװ טשריפ רֶעד לי ,ןּױוט הבֹוט עכעלסעגרעֿפמּוא ַא קִילּב
 יד ,תֹוחֹוּכ יד ןּבײלקֿפינּוצ טייצ רעקױָאד רעד ןוֿפ ךשמ ןִיא
 "מער עטרַאטשרַאפ יד ןקעדֿפיוא ,ןעזרַאפ ןעגנּוטסעֿפ עֶקִירעּבִיא
 .נייא םעד ןּב;לקעגסיֹוא טָאה רע .ףליה וצ ךייא ןלייא ןּוא קילּפ
 ןעמַאזוצ ןלַאֿפעג ָאד טלָאװ רע ּביֹוא לייװ גנּוטער ּוצ געוװ ןקִיצ
 ּוצ טשַינ רעמ רענייק ןיוש טלָאװ ,טיונ:רעגנוה ןוֿפ לייח ןטימ
 ןייק טזָאלעגקעװַא ךָיז טלָאװ רלעכלעװ ,אנֹוש םעד ןטלַאהעגק!ר
 =רַאֿפ דנַאלרעטָאֿפ עצנַאג סָאד טלָאװ ןּוא אשרַאװ ןייק ,אקָארק
 יֵעגנגעקַא טשִינ שבִיא ץיגרע ןיא ךַז טלָאװ רענייק ןּוא טצײלֿפ
 ףיֹוא ךיז טלייא ,ןעלמרּומ ּוצ טָאטשנַא ,רעּבירעד ןּוא ,טלעטש
 טעטש :ד ,רעדניק ערעיײא ןײלַא ךיז ןק;דײטרַאֿפ וצ ןרעיֹומ יד
 ,קִילבוּפער יד ןוא

 רָאּפ ַא ןּבָאה -- !ןרעיֹומ יד ףיֹוא !ןרעיומ יד ףיוא --
 | ,טרזחעגרעּביא ןעֶמְיטש ערעטסיירד

 ךיז טָאה ,שטנעמ רֶעקְ;טּומ ןּוא רעשיגרענע ןַא ,רעיַאװזָארג
 :ןֿפּורעגנָא

 ,ןסָיװ טייז ןּוא טײקנסָאלשטנַא רעייא ךימ טײרֿפ סע --
 :ײטרױַאֿפ יד טדַיזינַאגרָא ןרָאֿפּפָא ןייז רַאֿפ טָאה טשריפ רעד זַא
 .עג יא סע ןּוא ןוט ּוצ טָאה רע סָאװ ,ָאד סיײװ רעדעי גנּוקיד
 ךיא ּבָאה גנּוקידײטרַאֿפ יד .ןעשעג טזּומעג טָאה סָאװ סָאד ןעש =

 ,טיֹוט םּוצ ןיּב ןקַידײטרַאֿפ ךַיז לעװ ךוא ןּוא טנעה ;ד ןיא
 -רַאֿפ קערש ןוֿפ :ד טּבעלַאּב ײנסֿפױא טָאה גנּונּפָאה ;ד

 . שםּוצ יקצָאכ;שט טָאה ,סָאד קידנעעז ןּוא -- רעצרעה עטרַאטש
 :ןפּורעגנָא ךַיז ףֹוס

 ,ןײז עיִרֹומ ךייא טזָאל טשרִיֿפ רעה רעקידענג רעד --
 ןייז טַימ טָאה :קסּוטעשקס קינשטּורָאפ .טנעָאנ זַיא אנֹוש רעד זַא
 ,הנהמ ןקַאזָאק עקִיּפעק:טנזיוט-יײװצ ַא ףיֹוא ןסיֹוטשעגנָא ךַיז לגילֿפ
 עקידארלמ ַא זַא ,ןגָאז ענעגנַאֿפעג לד .טּפַאלקוצ טָאה רע עכלעוו

 ,יײז רעטנ;ה טייג טכַאמ |
 :ייװ ַא ;םבשור ןסיורג ַא טמַאמעג טָאה העידי עקִיזָאד יד

 =רַאטש ןעמונעג ןּבָאה רעצרעה סנעמעלַא ,לָיטש ןעװעג זִיֹא על

 .ןּפַאלק רעק
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 .רעּביא ןּבָאה -- ןרעיומ ;ד ףיֹוא !ןרעיֹומ ;ד ףיֹוא --
 | ,טײל:טָאטש ןּוא ןרָיצִיפָא יד טרזחעג

 סע ;ןסיֹורד ןופ םרַאיל א טרעהרעד ףךיז טָאה לָאמַא טימ
 ןּבָאה עכלעוו ,תֹולֹוק רעטנזיֹוט ןּופ שִימעג ַא ןגָארטרעד ךַיז טָאה |

 זיא סָאװ ,שער ןכ;לדנעטשרעֿפמּוא ןייא ןיא ןסָאגעגֿפױנּוצ ךיז
 לָאמַא טימ -- סעילַאװכימי ןוֿפ שיורעג ןֿפיֹוא ךעלנע ןעוועג
 סע ,רעדלַיּפטעג ַא טימ טלַארּפעגֿפיוא לָאז ןּופ רָיט יד ךִיז סָאה
 , רעדיײא ךָאנ ןּוא טײל:טָאטש קילדנעצ רָאּפ ַא ןלַאֿפעגגײרא ןענעז
 / צג ןיא סע סָאװ ,ןגערפ ּוצ טייצ טַאהעג ןּכָאה עטלמַאזרַאֿפ }
 ;ןֿפורסיוא טרעהרעד ךיז ןּכָאה -- ןעש

 ףיֹוא -- טגָאועג רעיַאארג טָאה -- !ןעשעג טאס -- ןלמִיה ןפיֹוא ןעמַאלֿפ ןפמִיה ןֿפיֹוא ןעמַאלֿפ ---
 !ןױעיומ 7

 טָאה םּורָא גלײװ ַא ןיא -- ןרָאװעג טסופ ןיא לָאז רעד
 ןוֿפ ןרעיֹומ יד טלסײרטעגפיוא ןטַאמרַאה יד ןופ ןלַאנק סָאד
 .אמּוג טָאטש רעד ןוֿפ רענואונייא יד קידנגָאנָא ,טָאטש רעד
 זיא אנֹוש רעד זַא ,ךעלפרעד עקִימּורַא ןוא טעטשרָאֿפ יד ןופ
 | ,ןעמּוקעגנָא

 :טיֹור ַא טימ טקעדַאּב ועװעג למָיה רעד זִיא חרזמ ןֿפיֹוא
 :עג טסלָאװ -- טכיײרגעג טָאה גיֹוא סָאד טייװ ָיװ ףיֹוא טייק
 .טָאטש רעד ּוצ טרעטנענרעד ךיז טָאה רעײֿפ ןוֿפ םי ַא :טניימ

 שטשָאמַאז ןייק טזָאלעג ךִיז לייוורעד טָאה טשריֿפ רעד
 ;ןקַאזָאק יד טּפַאלקוצ געװ ןפיֹוא טָאה רע יװ םעדכָאנ ןוא
 ,טײל:טָאטש יד טלייצרעד טָאה יקצָאכישט רעכלעװ ןגעװ ,הנחמ
 גנּוגרָאזרַאֿפ ןּוא גנורעסעּברַאֿפ רעד טימ ןעמונרַאֿפ ךיז רע טָאה
 רע עכלעוו ,גנוטסעֿפ רעקיטכעמ רּוטַאנ ןּופ רעקַיזָאד רעד ןוֿפ
 םּוצ טשינ טק:;טסעּפַאּב טייצ רעצרּוק ַא ןוֿפ ךשמ ןִיא עקַאט טָאה
 לײט ַא ןּוא ןיגנָאל רעה ןטימ ןעמַאזּוצ ,יקסּוטעשקס ,ןעמּוקייּב
 ,רעהיײו רעה םייּב ,גנוטסעפ רעד ןיא ןּבילּבעג זיא ,קלָאּפ ןופ
 :ַאּב ּוצ ידפ ;עשרַאװ ןײק טזָאלעג ךִיז טָאה טשריֿפ רעד ןּוא
 עשירפ טימ ךַיז ןגרָאורַ;ֿפ יצ ףיֹוא ןעלטימ םייס ןוֿפ ןעמוק
 .יד ןיא ךִיז ןקילײטַאּב ּוצ טיײצ רעּבלעז רעד ּוצ ןּוא תולייח
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 טלָאװ לָארַאק .ץנירּפיױיורק רעד ּביֹוא לײװ .ךלמ ַא ןופ ןלַאװ
 ןעמּוקַאּב ײטרַאּפיהמחלמ יד טלָאמעד טלָאװ ןרָאװעג ןשנלקעגסיוא
 .טדנַאמָאק-טּפיוה יד ןגירקעג טלָאװ טשריפ רעד--טנַאה-רעּביֹוא יד
 טו ומעג טלָאװ סע ןּוא קילבּוּפַער רעד ןוֿפ תולײה עלַא ןוֿפ
 טימ ןּבעל ףיֹוא ןּוא טיֹוט ףיֹוא טכַאלש-לַארענעג ַא ּוצ ןעמּוק
 טָאה רע םגה ,שזרעימישזַאק ץגירּפיןיורק םעד ,ןיקצינלעימֿכ
 טפער טימ ןעמ טָאה ,ןַאמיהמהלמ ןּוא .רֹוּבִג א ןוֿפ םש ַא טַאהעג
 ,קיטילָאּפ סיקסנילָאסָא רעלצנַאק ןּוֿפ רעגנעהנָא ןַא רַאפ ןטלַאהעג
 ןּוא ןקַאָאק יד טימ ןעגנולדנַאהרעטנּוא ןוֿפ קיטינָאּפ רעד ןּופ
 :עג טשיִנ ןּבָאה רעדורב עדײּב ,ײז רַאֿפ תֹוהנח עק;דנטײדַאּב
 -- רעגנעהנָא ןעניװעג ּוצ טימַאב ךיז ןּוא תוחטבה ןייק טגרַאק
 ךיילג ןעװעג ןענעז ןעײטרַאּפ עדייּב ןוֿפ תֹוחֹּכ יד יװ יֹוזַא ןּוא
 יד ןוֿפ טַאטלװער םעד ןעוסֹורָאֿפ טנָאקַעג טשינ רענייק טָאה
 זַא ,טַאהעג ארֹומ ןּבָאה רעלצנַאק ןוֿפ רעגנעהנָא יד .ןלַאװ
 ךּוא םש ןקידגסקַאװ רדסּכ ןייז קנַאד ַא לָאז יקצעיװָאינשיװ
 טינ ,טליֿפעג םיא ּוצ ןבָאה עטכַאלש ןּוא רעט;ר יד סָאװ ,ץּביל
 רעד עקַאט טָאה טשריפ רעד ןּוא ,ןלָארַאק תבֹוטל ןייז עירכמ
 רַאֿפרעד ,טַאדידנַאק ןייז ןציטשרעטנוא ךעלנעזרעפ טלָאװעג רעב
 ןיֹוש ,עשרַאװ ןייק טוָאלעג שרַאמ ןקילײא ַא ןיא ךיז רע טָאה
 =וצנגעקַא ךיז גנַאל ןײז חּכּב טעװ שטשָאמַאז זַא ,רערעכי ַא
 .טכַאמ רעצנַאָב סנַאֿכ רעמירק םעד ןּוא סיקצינלעימֿכ ןלעטש
 צג רַאֿפ ןטלַאה טנַאקעג קפס םּוש ןָא טעמּכ ןעמ טָאה וּוװל
 גנַאל טנָאקעג טשינ ןֿפֹוא םּושֹּב טָאה יקצינלעימֿכ לייוו ,טעטער
 . רַאּפ קִידּנּבָאה ,טָאטש עקיזָאד יד ןעמעננייא םייּב ןעגנערּברַאפ
 טלעטשרַאֿפ םיא טָאה סעכלעװ ,שטשָאמַאז ערעקיטכעמ סָאד ךנז
 ןעקנַאדעג עקַוָאד יד .קילבופער רעד ןופ ץרַאה םּוצ געװ םעד
 טפירטעגנײרַא ןּוא טימעג סטשריֿפ םעד טרעטנּומעגפיוא ןּבָאה
 יד ּבילּוִצ טק;טײװרַאֿפ ןעוועג זיא סעכלעוו ,ץרַאה ןייז ןיא טּומ -

 ךיֹוא זיא רעש .ןטילע טָאה דנַאל סָאד סָאװ ,פעלק עכעלקערש
 ןּבילקעגסיוא טעװ שזרעימישזַאק ּוליֿפַא ןעװ זַא ,רעכד ןעװעג
 עֿפעלקערש יד ןּוא ךעלריײמרַאפמוא המחלמ יד ןיֹוש זיא ,ןרעװ
 טָאה רֶא .טּולּפ םי ַא ןיא ןרעװ ןקנורטרעד ןזּומ טעװ הדירמ
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 ?םעמ ַא ןלעטשסיֹורַא לָאמַא ְךָאנ טעװ קילּבוּפער יד זַא ,טֿפָאהעג
 ןעװעג ךיֹוא ןטלָאװ ןעגנולדנַאהרעטנּוא יד לײװ -- ײמרַא עקיט
 .רעטנּוא יז טלָאװ סֶע ליֿפיװ ףיֹוא ,ךעלגעמ לִיֿפ יֹוזַא ףיֹוא רָאנ
 | | ,ײמרַא עקיטֿכעמ ַא טציטש

 טשרִיֿפ רעד זיא ןעקנַאדעג עקיזָאד יד ךרּוד טגיוועגנייא
 ךַיז ייּב קִידנּבָאה ,ןקלָאּפ רָאּפ ַא ןּוֿפ ץוש ןרעטנוא ןרָאֿפעג
 ןריווושעג טָאה רעטשרע רעד .ןיקסוָאידָאלָאװ רעה ןּוא ןַאּבָאלגַאז
 טשריֿפ ןּופ לַאװ יד ןריֿפפרּוד טעװ רע זַא ,תֹועובש עלַא טימ
 ןּוא סעצישטכַאלש רעדירּב יד ּוצ ןדער ןָאק רע לייוו ,לָארַאק
 טרִיֿפעגנָא טָאה רעטייװצ רעד ןוא--ןעֶ;צּוצּוצ יז יוהַא יו סייוו
 ,אציגנעש ןיא ,טשריֿפ םעד טײלגַאּב ןּבָאה סָאװ ,ןקלָאּפ יד טימ
 :עגמּוא ַא טשריפ ןֿפוא טרַאװעג טָאה ,קסנימ ןּוֿפ טייװ טשינ
 .פיונּוצ טרָאד ךַיז טָאה רע ,שינגעגַאּב עמענעגנָא רעּבָא ,עטכיר
 קסירב ןוֿפ יא עכלעװ ,ַאדלעזירג ןיטשריֿפ רעד טימ ןפָארסעג
 .רעד ךיז ק:דנטכיר ,ןענרָאװַאּב ךיז עשרַאװ ןייק ןרָאֿפעג אטילד
 .ןעמּוקּפָארַא ערָאד טעװ טשריֿפ רעד ךיֹוא זא ,טכער טימ יב
 טשינ ןעגנַאל םעד ךָאנ טסירגַאּב קיצרַאה רעּבירעד ךִיז ןּבָאה יז
 עטעװעטרַאהרַאפ ַא טַאהעג טָאה יז םגה ,ןיטשריֿפ .יד .ךִיז ןעז
 ןוֿפ סמערָא יד ןיא ןייװעג ַאזַא טימ ןֿפרָאװעג ךיז טָאה ,המשנ
 !ךַא .ןְקַיּורַאּב ךיז טנָאקעג טשינ גנַאלױהעש טָאה יז זַא ,ןַאמ
 ןיוש ךיז טָאה יז זַא ,ןטנעמָאמ עֿכלעזַא ןעװעג ןענעז טֿפָא יװ
 :עג טָאג טָאה לייוװרעד ןּוא ,ןעזרעד ּוצ רעמ םיא טכירעג טשינ
 ןעו יװ טמירַאּב רעמ ךָאנ ןעמּוקעגקירוצ זיא רע זַא .,ןֿפלָאה
 טָאה רעכלעװ ,םש ןקידנגנילק ַאזַא ןוֿפ טלגנִירעגמורַא היא סע
 רעטסערג רעד ,טלַארטשַאּב טשינ החּפשמ ןייז ןוֿפ םענייק ךָאנ
 .ּבוּפער רעצנאג רעד ןּופ גנּונֿפָאה עקיצנייא יד ,רערָיֿפ עלַא ןוֿפ
 יד טָאה ,טסּורּב ןייז ןוֿפ עליװ עדעי ךיז קידנסײרּכָא ,קיל
 :ױַאֿפ ,ןרַאד ןקיזָאד םעד ףיֹוא טקּוקעג ןרערט ךרּוד ןיטשריפ
 יד ןכלעװ ןיא ,ןרעטש ןכיוה ןקִיזָאד םעד ףיֹוא ,םינּפ ןטצרַאװש
 יד ףיֹוא ,ןשטיינק עֿפיט טרעקַאע;סיוא ןּבָאה !מ יד ןוא תוגאד
 :סֿפוא ךיז טָאה יז ןּוא ,ןגיֹוא ענערָאװעג:טיֹור ןֿפָאלש טשינ ןּופ
 רִיא טימ ןּבָאה ןעמַאד:ףיֹוה עלַא ןוא ,ןרערט טימ ןסָאגַאּב ינ
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 סָאד װ םעדכָאנ טשרע -- .טייקטר;רעג רעֿפיט ןּוֿפ טנייװעגעימ
 קעװַא יז ןענעז טקיורַאּב זײװכעפסיּב ךיז טָאה רָאּפ עכעלטשריֿפ
 ?סיֹוא ןשמּונעג ךלז ןעמ טָאה טרָאד ןּוא ךריק עק:טרָא יד ןיא
 יװ ןּבָאה עכלעװ ,רַעטַיר ןּוא טײל:ףיֹוה ,טנײרֿפ ןגעװ ןגערֿפ
  ןגעװ קנעדנָא ר;ד עכלעװ טימ ןּוא החפשמ רעד ּוצ טרעהעג
 טשריפ רעד טָאה לּכ-םדֹוק ,טּפינקרַאפ גנע יֹוזַא ןעוועג זיא ינּבול
 טגערפעגכָאנ ךַיז טשרָעּוצ טָאה עכלעװ ,ןיטשריֿפ יד טקיורַאּב
 רַאפרעד רָאנ זיא רֶע זַא ,קידנרעלקרעד ,ןיקסּוטעשקס רעה ןגעוו
 סָאװ ,תורצ יד ןיא טָאה רע ליײװ ,שטשָאמַאז ןיא .ןּבילּברַאֿפ
 ןיא ןפרַאװנײרַא ךיז טלָאװעג טשינ ,טרעשַאּב םיא סָאה טָאג
 ןדנּוװ יד ןלייה טלָאװעג רעסעב ןּוא טָאטשיטּפיוה רעד ןוֿפ למּוט
 ךרוד ןּוא טסגיד:המחלמ רעּברַאה רעד ךרּוד ץרַאה ןייז ןּופ
 רעה םעד טלעטשעגרָאּפ טשריֿפ רעד טָאה ךָאנרעד ..טעּברַא
 ,שטנָעמ ַא ןיא סָאד, .םישעמענײז ןגעוו טלייצרעד ןּוא ַאבָאלגַאז
 טָאה רע ,טגָאועג רע טָאה ,טשינ ןכיילג ןייק רָאנ טָאה סָאװ
  סנּוהַצג ןֿפ ןס:רעגסיֹורַא שטיוװעצרוק ןילײרֿפ סָאד זיֹולֹּב טשינ
 .לעימכ ןוֿפ סרעגַאל יד ךרוד טרָיֿפעגכרּוד ְךיֹוא יז רָאנ ,טנעה
 טימ ןעמַאווצ רע טָאה ךָאנרעד ןּוא ,סרעטָאט יד ןּוא ןיקצינ
 ;סנָאק ייּב ןגָאלשעג ךיז טיײקשידלעה רעטסערג רעד טימ זנּוא
 ןייק טגרַאקעג טשינ ןיטשריֿפ יד טָאה סָאד ק;דּנרעה--. "וּוניטנַאט
 ירעד לָאמ רָאּפ ַא םיא טָאה ,ַאבָאלגַאז רעה םעד רעטרעו 7
 טייצ רעקיסַאּפ ַא ןיא טגָאזענּוצ ןּוא ןשּוק םּוצ טנַאה יד טגנָאל
 טָאה סָאװ ,שטנעמ רעד, ןּוא -- .גנוקידירֿפַאּב ערעסעּב ַא ךָאנ
 לעטשנָא ןַא טכַאמײג ,טגײנרַאפ ךיז טָאה "טשינ ןכײלג ןייז רָאנ
 גיוא ןַא ןֿפרָאװעג ןיא ןזָאלּבעג ךיז ןופ רעדיװ ָאד ,ונע ַא ןוֿפ
 טָאה ןּוא טלַא ןעװעג זןיא רע םגה ליײװ ,ןעמַאדי ףיֹוה יד ףיֹוא
 םיא זיא ,טכירעג טשינ ךַיז ןימ ןסייװ ןּוֿפ תחנ ךס ןייק ףיֹוא
 ליֿפיֹוזַא ןּבָאה ןעמַאד יד סָאװ ,ןעוװעג םענעגנָא ןגעווטסעדנּופ
 ךיֹוא רעּבָא טָאה סע .םישעמ ןּוא תֹורּובִג ענייז ןגעװ טרעהעג
 ,םינּפ.תלּבק ןכעליירפ ןקיזָאד םעד ןיא רעצ ןייק טלעפעג טשינ
 .יא טָאה דנַאלרעטָאֿפ סָאד סָאװ ,וֿפרעד טערעגּפָא ןיֹוׁש - לו

 ליפ יֹוזַא טשריֿפ רעד טָאה |  ,ןטייצ ערעווש עכלעוַא טּבעלעגרע
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 ענעדיײשרַאפ ןגעװ ןיטשריפ רעד ןוֿפ ןגָארּפ יד ףיֹוא ,לָאמ

 . ,טעגרהרעד ,טעגרהרעד, :הבּושּת ַא ןּבעגעג ,רעטיר עטנַאקַאּב

 לײוו ,טעּפילכעג סנילײרֿפ יד ךיֹוא ןּבָאה ייּברעד -- ?ןעמוקעגמוא

 יסיֹוא ענעמּוקעגמּוא יד ןשיװצ ןיא ןעמָאנ רערעייט ןייא טשינ

 | ןרָאװעג טנֿפערעג

 יעג טימ ןרערט ,רעצ טימ טשימעג החמש ךיז טָאה יֹװַא
 רעניילק רעד טרעמוארַאֿפ ןעװעג ןִיא עלַא ןוֿפ רעבָא .רעטכעל

 ךז רע טָאה טסומּוא ליײװ ,:קסװָאידָאלָאװ רעה
 -- ןֿפרָאװעג ןגיֹוא יד ןטיײז עלַא ףיֹוא ןּוא טקוקעגמוא
 .ןעװעג טשִינ ץֵיגרֶע ןַיא זִיא ַאראּברַאּב ן;טשרַיֿפ:ןילײרֿפ סָאד

 :געמַאזּוצ ,ןטכַאלש עקַידנַעטש יד ןיא ,המחלמ רעד ןיא ,תמא

 יז טַאהעג ןיֹוש רעטיר רעקיזָאד רעד טָאה ןשרַאמ ןּוא ןסיֹוטש
 יֹוַא טקנוּפ לולָע ןעװעג רע יא עבטּב לײװ ,ןסעגרַאפ לסִיּבַא

 לּולע ןעװעג זיא רע טֿפײל יו עּביל ןייז ןסעגרַאֿפ ּוצ טכיײל
 לד ןעורעד רעדיוו טָאה דע זַא ,טצ;א רעּבָא ,ןּבַילרַאֿפ ּוצ ךיז
 קידעּבעל יװ ןגיֹוא ענייז רַאֿפ ךיז טָאה סע ןעװ ,ןעמַאד.ףיֹוה
 סע וַא ,טֿכַארטעג ךיז רע טָאה ,ןּבעל רעינּבּול סָאד טלעטשעג
 רעדִיװ ,טײצױורּפָא רעד ןיא ,טציא ןעװעג רעּבַיל םִיא טלָאװ
 .ןעװ .רעטּבילעג ןייז ןּוֿפ ק לֹּבנֶא ןטימ ץוַאה סָאד ןעײרֿפרעד
 יװ טָאה ליֿפעגעּבִיל סָאד ןּוא ןעשעג טשננ זַיא סָאד רעּבָא
 יָאװ רעה ךיז טָאה ,טכַאװרעד יינספיֹוא םִיא ןיא סיעכהל ףיֹוא
 א טַאהעג ןּוא ןצוַאה םּוצ ןעמּונֲעג קרַאטש סָאד :קסװָאידָאל

 .ןגָאװצעגּפָא םיא טָאה ןגער-סָאג ַא סָאװ ,שטנעמ ַא ןוֿפ םינּכ
 יעסנָאװ יד ,טסּורּב רעד ףיֹוא טזָאלעגּפָארַא רע טָאה ּפָאק םעד

 יז ןַא ,טײרדעגֿפױרַא ןעװעג ךעלנײװעג ןענעז עכלעװ ,ךעל

 יַארכ ַא ייּב ָ!ִװ ,רעכעליזאנ :ד ּוצ זִיּב טכיײרגעג ׁשזַא ןּבָאה
 זָאנ ענעסַיררַאפ יד ןעגנַאהעגּפָארַא ְךיֹוא טצִיא ןּבָאה ,שטנָאּב
 =עלנײװעג יד ןעדנּוװשרַאֿפ זיא םינּפ ןוֿפ ,ןגיוצעגסיוא ךַיז טאה

 ןּוא רעק;דנגײװשל;טש ַא ןענַאטשעג ןִיא רע ןּוא טייקרעטיול עֿכ
  ןעמּונעג טָאה טשרִיֿפ רעד ןעװ ,טרַירעג טשִינ ולֵיֿפא ךיז טָאה
 'רַאפ סָאװ םּורָאװ .תֹולעמ עכעלנײװעגכוא ןּוא הרּובג ןייז ןּביֹול
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 טָאה יז ּביֹוא ,דײרּבול עלַא םִיִא ר.ֿפ טַאהעג ןּבָאה תֹוב שח ַא
 ?ןרעה טנָאקעג טשַײנ ייז

 יָאשזָאב ַאשּונַא טמערַאּברעד םיא רעּבְלא ךיז טָאה סע זִוְּב =
 ,רעדיױװרערפק ןעװעג ךיז ןשיװצ ןענעז ייז םיה ןּוא ַאטַאהָאּב
 ,ד טָאה קעװצ םעד ּוצ .ןטסײרט ּוצ םיא ןסָאלשַאּב יז טָאה
 =לגּוצ ןסַאלעג ךַײז ,ןיטשרַיֿפ רעד ּוצ ןגיֹוא יד טימ קידנפרַאװ
 ןצעג טרַאה ןענַאטשעג יז זיא ףֹוס םּוצ ןּוא רעט;ר םוצ טקור

 --טגָאזעג יז טָאה -- רעה ןיימ ,ךייא ןגרָאמ ןטּוג ַא --
 .ןעזעג טשִינ גנַאל ןיֹוׁש ךַיז ןּבָאה רימ

 -הרֹוחש- .הרמ לַאכימ רעה טָאװ -- ַאננַא ןײלײרֿפ ,א -- |
 ןיא 'ןּוא ןסָאלפעגּפָ זיא רעסַאװ ךס ַא -- טרעֿפטנעעג קיד
 .עלַא טשִינ ןוא -- רעדִנװ ךיז רֶימ ןעעז ןטייצ עכעליירפ טשִינ

 !ןלַאֿפעג ןענעז סרעטיר 8 יװַא ,עלַא טשינ יאדװַא --
 טָאה םױרַא עליו ַא ןיא ןּוא ,טצֿפיזעגּפָא אשּונַא טָאה ָאד

 :טגָאזעג רעטייװ יז
 טזינעיס ןרילײרֿפ ליוו | ,רָאּפ ַא ןלעֿפ זנּוא ןּוֿפ ךיֹוא --

 יי ןּבְילּבעֶג זיא ארַאּברַאּב ןיטשרוֿפ יד ןּוא ,טַאהעג הנותח טָאה
 | .עדָאװעיָאװ רענלָיװ ןוֿפ יֹורֿפ רעד |

 ?ןּבָאה:הנותח ךיֹוא אמּתסמ טעװ ןּוא --
 רעּבָא .קרַאטש יֹוזַא טשינ םעד ןגעװ טֿכַארט יז ,ןיינ --

 | | !םעד ןגעװ רַיא טגערֿפ סָאװרַאֿפ

 טכַאמרַאֿפ-ּבלַאה ! אשּונַא טָאה .רעטרעװ עקִיזָאד ייד ייּב
 . רָאנ ןֿפָא ןֿבילּבעג ןענעז סע זַא ,יֹוזַא ,ןעלעגיֹוא עצרַאװש ערָיא
 ןרעמָיװ יד רעטניה .ןוֿפ ףיט טָאה יז ןאה .ךעלערַאּפש עלָאמש
 - '  ,רעטיר ןפיֹוא טקיקעג

 רעה !טָאה - = - יללמַאפ ,רעד ּוצ טֿפַאשטנײרֿפ ּבִיִלּוצ --
 / ,טרעֿפטנעעג לַאכימ

 סא יה - ;ןֿפורעגנָא ףיורעד ךיז יטָאה ַאשּונַא ןּוא

 ךוא עֶקַאט טָאה .לַאֿכימ רעה לייוו ,טכער טָאה רֶיא ןּוא --

 טָאה לָאמניא :טשינ .ןיטנײרֿפ ! עסיֹורג ַא אראּברַאּב ' ןיטשרַיֿפ רעד |
 ענרוט ךפיֹא טָאה רעכלָעוו ,רעטיר ןיימ| רע נא װי .,טגָערֿפעג יז

: 
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 םָאװרַאט ,ןֿפרָאװעּפָארַא ּפעק עשיקרעט ןטסרעממַא :;נּבּול קא

 .טּבעל יצ !רע טכַאמ סָאװ -- !הנּתמ ַא ןּבעגעג םִיֹא ּבָאה ךיא

 ?זנּוא ךָאנ רע טקנעדעג יִצ ןּוא ךָאנ רע
 ףיֹוא ןגיֹוא יד ןּבױהעגֿפיוא קנַאד טימ טָאה לַאֿכימ רעה

 יַאֹּב ךיֹוא רעּבָא רע טָאה ייברעד ,טיירפרעד ךיז ןּוא ןאשּונַא
 .ןרָאװעג ןייש רעייז זיא אשּונַא זַא ,טקרעמ

 -- !טגָאועג יֹוזַא תמאּב אראּברַאּב ןיטשריפ יד טָאה --

 | | .טגערֿפעג רע טָאה
 ךָאנ טָאה יז ןּוא -- עקידעּבעל ַא ךימ טעז רֶיא ָײװ --

 יג ןּבָארג ןרעּביא .ריא ּביִלּוצ טנעז ריא יֹוזַא ַיװ ,טנָאמרֶעד
 ןלאֿפעגנײרַא רעסַאװ ןיא טנעז ריא ןעװ ,טלָאמעד ,ןעגנּורּפש

 !עדָאװעיַאװ רענלַיװ ןוֿפ יֹורפ יד טציא זיא ּוװ ןּוא --
 ךָאװ ַא טימ ןּוא ,קסירּב ןיא זנּוא טימ ןעוװעג ןיא יז --

 :ּוקנָא טעװ יז ןענַאװ ןוֿפ ,קסלעיּב ןייק ןרָאֿפעג ַיז זיא קירּוצ

 | | .עשרַאװ ןייק ןעמ
 ףיֹוא ןּוטעג קּוק ַא לָאמ טייווצ ַא טָאה יקסווָאידָאלָאװ רעה

 ןטלַאהנײא ףיז טנָאקעג טשַינ ןיֹוש ןּוא ןאשונַא
 ןיֹוש זיא -- טגָאזעג רע טָאה --  ַאננַא ןײלײרֿפ ןּוא --

 ףיֹוא קידנקּוק ײװ שזַא ןעוט ןגיֹוא יד זַא ,ןרָאװעג ןייש יֹוזַא
 ,ריא

 .ּוטעג לכײמש ַא קנַאד טַימ טָאה לדײמ סָאד

 ןענעֿפנח ּוצ ךימ ידּכ ,יֹוזַא רָאנ טגָאז לַאכימ רעה --
 . יכיר רעד טגָאזעג טָאה -- טלָאװעג טלעמּונַא ּבָאה'כ --

 ּבָאה'כ ,תּודע ַא ויא טָאג -- ןעלסקַא יד טימ קידנגיוּב ,רעט

 רעה םעד ךיא שטניװ טציא ןּוא ,טנָאקעג טשינ ןּוא טלָאװעג
 | ,לזמ רעמ ןּבָאה לָאז רע זַא ,אטנעיּפיּבדָאּפ

 ליטש ַאשּונַא טָאה -- אטנעיּפיּבדָאּפ רעה זִיא ּוװ ןּוא -- |
 .ךעלעגיוא יד קידנזָאלּפָארַא ,טגערֿפעג

 יָאװעג ןיֹוש זיא רע ;ן;קסּוטעשקס טימ שטשָאמַאז ןִיא --

 רעּבָא ,טסניד ןייז ןליֿפרע ד ןּומ ןּוא קלָאּפ ןיא קִינטסעימַאנ ןער
 ַא יװ א ,ןעזרעד ָאד טעװ רע ןעמָעװ טסּוװעג טלָאװ רע ןעװ
 יּוצ ןּוא שינּבולרעד ַא ןעמּונעג טלָאװ רע ,למָיה ןִיא יא טָאג
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 ַא זַיא סָאד .טירש עסיֹורג ט מ רעהַא טליײאעג זֵנּוא טימ ןעמַאז

 .טײקטגײנעגּוצ עטסערג יד טנידרַאֿפ סָאװ ,רעטיר רעסיֹורג)
 ?ןעשעג טשינרָאג םיא זיא ,,המחלמ רעד ןיא ןּוא --
 רֶיֹא טליװ םעד ןגעװ טשינ זַא ,רימ ךיז טכּוד סע --

 טַאהעג העדּב טָאה רע סָאװ ,ּפעק יירד יד ןגעװ רָאנ ,ןגערֿפ

 : י ?ןקַאהּוצּכָא
 .טַאהעג העדּב סָאד תמאּב טָאה רע ןַא ,טשינ ביולג'כ
 לייו ,ןײלַײרֿפ ,ןּביֹוללו ריא טלָאז ןגעװטסעדנופ ןּוא -- -

 ּוצ טשינ עקַאט ךיז טלוֿפ רע ןּוא .ןייז טשינרָאג טעװ סעד ןָא
 -ַאּב ןרָאּפעג שזַא רימ ןענעז אקוּונכָאמ ןייק ,רשֹוּכה:תעש ַא ןכּוז

 ןּוא ,ןֹומה ןשיװצ ןגָאלשעג ךַיז טָאה רע ּױװ ,טרָא סָאד ןעקיק
 ןּוִמ ךיא ןּוא ,ןרָאפעג זנוא טַימ ְףךיֹוא ןיא אֿפּו טשריֿפ רעד

 יַא רעּבָא ןעועג ךיא ּבָאה ןטכַאלש ךס ַא ,ןײלײרֿפ .ןגָאז ךייא
 רעמ לָאמניײק ןּבעל ןיימ ןיא ןיֹוש ךיא לעװ סעקטַאי עכלעז
 ּוצ דנַאּב רעיא טימ םּורַא ךַיז טלטרַאג רע ןעװ .ןעז טשינ
 טעװ רע .ּפָא טוט רע סָאװ ,ןקּוקּוצּוצ ארֹומ ַא זיא ,טכַאלש רעד
 .ןײלײרֿפ ,קיור טייז ,ּפעק יירד ענייז ןַעניֿפעג

 אשּונַא טָאה -- טֿפּוז רע סָאװ ,ןעניֿפעג רעדעי לָאז --
 | .ץֿפיז ַא טימ טגָאזעג

 :8יו8 ןּוא טצפיזעגּפָא יקסווָאידלָאװ רעה טָאה .ריא ךָאנ

 .רַאֿפ טימ רע טָאה רעּבָא ָאד ,ךיֹוח רעד ןיא ןגיֹוא יד ןפיוהעג
 .ּבּוטש ןּוֿפ לקניװ ַא ןיא ןּוטעג קּוק ַא גנּורעדנּוװ

 ַא סעפע םיא ףיֹוא טקּוקעג טָאה לקניו ןקיזָאד םעד ןוֿפ -
 .מוא ןצנַאגניא ןעװעג םיא ןיא סעֿכלעװ ,םינּפ טציהרעד זייפ
 רעקנרלַאװעג ַא טימ ןעװעג םִינּפ סָאד זיא טנֿפָאװַאּב .טנַאקַאּב

 יו ןעזעגסיוא ןּבָאה סָאװ ,סעסנָאװ עטֿכידעג עגנַאל ןּוא זָאנ
 טקיטשרעד ַא ןוֿפ יװ ןגיֹוװַאּב לענְׁש ךיז ,ןּבָאה ןּוא . סמיזָעּב |

 ,סעּכ

 יעג ןּבָאה סעסְנָאָוְו ןּוא ןגיוא עקיזָאד יד ,זָאנ עקיזָאד יד

 .װָאידָאלָאװ רעה רעניילק רעד רעּבָא ,המיא ןַא ןֿפרַאװנָא טנָאק

 .טָאה / =. ;ןעלמוטרַאֿפ טזָאלעג .טשינ טכייל יֹוזַא ךיז טָאה יקסי
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 ךאשּונַא ּוצ ךיז קידנדנעװ ןּוא טשּודיחרַאֿפ ךַיז ,טגָאזעג !װ רָאנ
 ,טגערֿפעג

 -סָאװ ,לקניװ ןיא טרָאד טָא ,שּפנַא רַאֿפ סָאד זיא סָאװ --
 .גילשנייא ןלעװ ךימ טלָאװ יז יװ ךיילג ,יֹוזַא רימ ףיֹוא טקּוק
 "סעסנָאװ יד טימ טגעװַאּב ןּוא ,ןיּב ךיא יװ סיֹורג יװַא ןעג
 .הלֿפּת רעד תעּב ץַאק עטלַא ןַא יװ טקנּוּפ

 "פד קידנקעלּפטנַא ,טגָאזעג אשּונַא טָאה -- ?רענעי --
 | ?ּפמַאלרַאֿכ רעה זיא סָאד -- ךעלדנייצ עסייוו

 י ןרעניד-צעג ַא רַאֿפ סָאד זיא סָאװ --

 =סרָאהָאיטעּפ ַא ראנ .רענידיןצעג ןייק טשִינ זיא סָאד --
 רעכלעװ ,קלָאּפ סעדָאװעיָאװ רענליוו רעה ןוֿפ רעטסיימטיר רעק
 ןֿפיֹוא ןטרַאװ רע לָאז טרָאד ןּוא אשרַאװ זיּב שזַא זנּוא טײלגַאּב
 .,ןײרַא געוו ןיא ןֿכירק טשינ םיא לַאכימ רעה לָאז .עדָאװעיאװ
 ,רעסערֿפ:ןשטנעמ רעסיֹורג ַא זיא סָאד לייוו

 .ןשטנעמ ַא סָאד זיא םיֹוק רעּבָא .עזכ ,סָאד עזכ --= |
 "סָאװרַאֿפ ,רימ ןוֿפ ערעטעֿפ ןַארַאֿפ ךָאד ןענעז -- רעסערפ
 ?ערעדנַא ףיֹוא טשינ ןּוא רימ ףיֹוא ןייצ יד רע טפרַאש

 "רעד ןיא ךיז ןּוא .טגָאעג אשּונַא סָאה -- ,אלייוו --
 / טכאלּוצ ליטש

 ?סָאװ לייוו --
 .ןײלַא רַימ טָאה ןוא טּבילרַאֿפ רימ ןיא זיא רע לייוו --

 ףיֹוא ןקַאהּוצ רע טעװ ,ןייגּוצ רימ ּוצ טעװ סָאװ ,ןדעי זַא ,טגאזעג
 .,ןיטשריֿפ ;ד ּבילוצ רָאנ זַא ,רימ טּביֹולג טציא ןּוא ,רעקַיטש
 "רע טלָאװ שרעדנַא ,קירּוצ ךיז רע טלַאה ,ָאד ךַיז ןעניֿפעג סָאװ

 | .ןּפעשטוצּוצ ךיז ץּוריּת ַא טכּוזעג דלַאּב

 -סיֹוא ךעליירפ יקסװָאידָאלָאװ רעה טָאה--!ריד ּוטסָאה --

 .,עז'כ יװ ,םנחּב טשינ !ַא ?ַאננַא ןילײרֿפ ,רָאג יֹוזַא -- ןֿפּורעג

 רעה יד ּוטסמענ הוחמ עשירעטָאט ַא יװ; :ןעגנוזעג רימ ןּבָאה

 .,סע טסייה ,ויא טנָאק ?ןיליירפ ,רָיא טקנעדעג "!ןעגנַאֿפעג רעצ

 ?טשינ .דלַאּב היא .ןיא ךוז לָאז רעצימע .זַא ,ןרָיה טשינ ךִיז

 יו ןּבילרַאֿפ
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 ,טרעֿפטנעעג ַאשּונַא טָאה--!לוממ'לש ןיימ ןיוש זיא יוזא --

 | | /  .ףצלעגיֹוא יד קידנזָאלכָארַא:
 טעװ סָאװ ןּוא !העּובצ ַא טנעז רַיא ,ַאננַא ןיליירפ ,ע -- |

 .?סּוניגנָאל רעה ןגָאז ּוצרעדי
 רעה רעקיזָאד רעד סָאװ ,קידלוש ןעד ךיא ןיּב סָאװ

 ףיֹוא ןָאק ןּוא טשינ םיא ךייל ךיא ;ךימ טגלָאֿפרַאפ| ּפמַאלרַאב-
 | | !ןקּוק טשינ םיא
 ןייק ךייא בילּוצ ךיז לָאז סע זַא ,ןיליירפ טעז וּונ ,ונ -- == =
 ַא ּוצ ּוצ םיא גייל שטָאֿכ זיא -- ַאטנעיפיּבדָאּפ .ןסיג טשינ / טול
 ּוצ םיא טימ הנכס ַא זיא ליֿפעג ןּופ ןֿכַאז ןיא רעּבָא ,הככ
 | .,סעװָאטַאק ןּביירט

 ןייז ךָאנ לעוװ'כ ,ןדײנשּפָא ןרעיֹוא .יד םיא רע לָאז --
 ,ןדירֿפּוצ-

 ןּוטעג םּוא-יירד ַא ךיז יז טָאה רעטרעװ עקיָאד יד ייב
 עטײװצ יד ןיא ןּוטעג זָאל ַא ךיז טָאה ןּוא לרעדנירט ַא יװ
 טימ ,רָאטקָאד סניטשריפ רעד ,ינָאּברַאק רעה םּוצ ּבוטש ןּופ טייז
 ,ןסעּומש ןּוא ןעקשּוש ךיז קידעּבעל סעּפע ןעמּונעג טָאה יז ןכלעוו
 ,טיֿפּוס ןיא ןגיֹוא יד טקעטשעגנײרַא טָאה רענעילַאטיא ךעד ןּוא
 | .המשניתילע ןעמיקַאּב טלָאװ רע יװ ףיילג)

 ןּוא ןיקסוװָאידָאלָאװ ּוצ ןעגנַאגעגּוצ ַאּבָאלגַאז זיא לייוורעד = |

 ,גיֹוא ןטנּוזעג ןייז טימ ןעלטניּפ קיטסול ןעמּונעג-
 סָאד ןיא סָאװ ןּוא--טגערפעג רע טָאה -- לַאכימ רעה --

 ?לגיופ ַא רַאפ
 ך:ןרע ,אקסנעשטַארקיַאטַאהָאָּאשזָאּב ַאננַא ןיליירפ --

 ,ןיטשריפ רעד .ןּוֿפ -
 סָאד ,ןלײֿפ עֿפרַאש יו ןגיֹוא יד ,עלעיטסעּב ןיש ַא --

 ןףּוא--לולעה סָאד ןּוא ,טלָאמעג יװ לקסיּפ.

 !השקשינ ,השקשינ --
 רעה ןיימ ,ךייא בֹוט:לזמ |--- 

 ,הלּכ סאטנעיפיּבדָאפ רעה זיא סָאד ,ּורּוצ רעסעּצ טזָאל -- =
 .הלּכ ַא טעמּכ רעדָא;

 א ךָאד טָאה רע {ריא טער סָאװ !סַאטנעיּפיגרָאּפ רעה =
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 ךָאד זיא ,םָעד ץוח ַא ןּוא ,תושירכ ןיא ןבעל ּוצ ןּוטעג רדנ
 ןגָארט יז טַעװ רֶצ ןדייס ,סקּוװ רעייז ןיא קוליח רעסיֹורג אזֲא

 ט:ָאקעג םִיא ךיז יז טלָאװ סעסנָאװ יד ףיֹוא ;רעגלָאק ןרעטנּוא
 ?ןייא ךייא טלַאֿפ סָאװ---ןצעז

 ןעו העג זיא סעלוקרפה ןעמוקייּב ךָאנ םיא טעוװ יז ,יע -- |

 ןיא ןעגנַאפעג יֹורפ ַא םיא טָאה ןגעװטסעדנופ ןּוא ,רעקרַאטש
 .ץעג .ריא
 טנה ,ןקעטשסיֹורַא טשיג גנּוצ ןייק רָאנ םיא לָאז יז ---==|
 ןעמָאנ ןיימ יו ,ןעימַאּב םעד ןגעו ךיז רעטשרע רעד לעװ ךיא
 .ַאּבָאלגַאז זיא

 יא םגה ,ריא יװ עכלעזַא ךס ַא ןייז ךָאנ ןלעװ סע --

 רעקידסוחי ַא ןּופ ןּוא לךיימ שיטיײל ַא סָאד זיא ןעמּונעג ךֹוּת

 ןיש ןּוא גנּוי זיא יז ליײװ ,קיניזטכיײל זיא יז .גנּומַאטשּפָא -
 ףיא טּבֹול רַאֿפרעד ןּוא רעטיר רַענײֿפ ַא טנעז ריא --

 .עלעגײֿפ ַא לָאמנײא ןיֹוׁש זיא סָאד רעּבָא .יז
 ףעקיזָאד רעד טָא ,ןשטנעמ םעד ּוצ-טָיצ טייקנייש יד --

  =רַאֿפ ףעלקערש רֶיא ןיא זיא ,ןעמ טגָאז ,לשמל ,רעטסיימט;ר
 .טּבִיִל

 ,ֿבָאר ןקִיזָאד םעד ףיֹוא קּוק ַא רָאנ טַיג רעּבָא ?יֹוזַא --

 !דש ַא רַאֿפ סָאד זיא סָאװ -- טסעּומש יז ןכלעװ טִימ
 טגיטשריפ רעד ,;נָאּברַאק רענעילַאטַיא רעד זיא סָאד --

 | |  ,רָאטקָאד
 ךִיז טָאה ןרעטמַאל ַיד יו ,לַאּכימ רעה ,רָאנ טכַארטַאּב --

 ןיא ָ!װ .,סעּפילש יד טימ טײרד רע ַיװ ןּוא טמַאלֿפּוצ טביא

 .:טש ַא ףיורעד ןִיֹּב ךיא ?ןיגנָאל רעה ןטימ טכעלש ןיע .תחדק
 טימרעד לָאמנײא טשִינ ךִיא ןִיּב טנגּוי רעד ןיא לײװ ,ןַיבמ לעק

 ייצרעד ךייא ךיא ֹוּומ טייצ רערעדנַא ןא ןִיא .ןרָאװעג טוװּורּפעג
 ָאט קשח טָאה רֶיא ּביֹוא רעּבָא ,ןשִינעּבעלרעּביא עניימ עלַא ןל

 .סיֹוא טצִיא ןיֹוש ךימ טרעה
 יּשיילק םעד ןעשטּפעש סעּפע ןעמּונעג טָאה אּבָאלגַאז רעה

 =רַאטש ןגיֹוא יד טַימ ןעלטניּפ ןּוא ןײרַא רעיֹוא ןיא רעטיר םעג

 יפִא טייצ יד ןעמּוקעג זיא יניבלייניּב רעּבָא ,ךעלנייוועג יװ רעק
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 ןיטשרָנֿפ רעד טָימ טצעזעגנײרַא ךִיִז טָאה טשריפ רעד .ןרָאּפּוצ
 +סיֹוא ײרֿפ ךיז געװ ןֿפיֹוא ןענָאק ּוצ ידּכ ,עטערַאק ;ד ןיא
 ספיילײרפ ;ד ;ךיזןעז:טשינ ןגנַאל םעד ךָאנ רֶיֹא טָימ ןסעומש
 טצעזעג ךִיז ןּבָאה סרעטִיר יד ןּוא ןשטָאק יד ןעמונרַאֿפ ןּבָאה
 ,ןײרַא געװ ןיא טזָאלעג ךִיז טָאה ןעמ ןּוא -- דרעפ יד ףיֹוא
 .ַעג ןיא לייח סָאד ןּוא ,טייל-ףיֹוה יד ןרָאֿפעג ןענייז טשרעוצ
 ָאד נא דנַאל סָאד לייװ ,ןטנַיה ןוֿפ סנטייװ רעד ןופ ןרָאֿפ
 :-עװ רֹובּכ ןוֿפ ןעוװעג קיטיונ ןענעז ןקלָאּפ יד ןּוא קיור ןעװעג
 .=נעש ןוֿפ ןרָאֿפעג ןענעז ייז ,ןּגעװ.טייקרעכ;ז ןוֿפ טשִינ ןּוא ,ןעג
 גהנמ רעד ַיװ ,עשרַאװ ןייק טרָאד ןוֿפ ןּוא ,קסנימ ןַײק אצינ
 רעד .עשאּפ ףיֹוא טלעטשעגּפָא טפָא ךיז ,ןעװעג טלָאמעד ןיא
 .טּנָאקעג םִיֹוק טָאה'מ ןַא ,טקַאפעג:לוֿפ יֹוַא ןעװעג ןיא ךַאילש
 יד וצ ןרָאֿפעג ויא ץלַא .רעטיײװ ןקּור ךיז ט:רש ייּב טָ;רש
 ָאטַיל רעטייװ רעד ןוֿפ ןּוא ןטנגעג עקִימורַא יד ןּוֿפ -- ןלַאװ
 ןֿפה עשהררש טננענַאּב רעּבירעד ןעמ טָאה טרָאד ןיא ָאד
 יה טיִמ טלעגנירעגמּורַא ,סעטערַאק עטל;גַאּב .ןופ תונחמ עצנַאג
 יז רעטניה ,תֹושּבלה עשיקרעט ןַיא ,סעקֹויַאּֿפ עקיזיר ,סעקּוד
 ,עשטייד ָאד ,עשִירַאגנוא ָאד ,סעטָאר:ףיוה ;ד טרישרַאמ ןּבָאה
 ףֹוס םּוצ ָאד ,ןעגנולײטּפָא עשִיקַאוָאק ָאֹד ,עש:רַאשטנַאי ָאד
 לד ןוֿפ רעדעי .רעטײר עשִ;ליֹוּפ עכעלכײלגרַאֿפמּוא ;ד ןוֿפ ןקלָאּפ
 טכַארּפ רעטסערג רעד ןַיא ןוײװַאב וצ טימַאּב ךיז טָאה םִיבּושח
 -רעטייר עסיֹורג יד ןּבענ גנושיילנַאב רערעסערג סָאװ ַא טימ ןּוא
 ערענעלק ;ד טרְושרַאפמ ךיֹוא ןבָחה ,ןטַאנגַאמ ;ד .ןוֿפ ןקלָאּפ
 'ןוֿפ ךיז ןּבָאה עלייוו עדעי .עטסַאב עוָאטַאיװָאּפ ;ד ןופ ןקלָאּפ
 .סעצישטכַאלש יד ןּוֿפ סעטערַאק טקּורעגסױורַא סנקלָאװ-ּבוטש יד
 ריֿפ רעדָא ייװצ ןיא טנַאּפשעג ,רעדעל ןצרַאװש טִימ ןגָאלשַאּב
 טימ ץישטכַאלש ַא ןסעועג יא עסערַאק רעדעי ןיא ןיא ,דרעפ
 סָאװ ,ן;לײרֿפ ןטסקילײה םעד ןוֿפ דליּב ַא רעדָא סקיֿפיצּורק ַא
 ןענעז עלַא ,ולַאה םיימ דֹנַאּב םענעדײז ַא ףיֹוא ןעגנָאהעג טָאה
 דרעװװש ַא ,סעזעג ןופ טייז ןייא ףיֹוא סקִיּב ַא :טנֿפָאװַאּב ןעוועג
 =עװעג רעדָא ,עכעלקריװ יד ייּב ןּוא ,טײז רעטייווצ רעד ףיֹוא
 ַא ךיֹוא טקעטשענסיֹורַא סעזעג ןרעטנִיה טָאה טייל:רעט;לימ ענעז
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 / .םָאנ ןענעז סעטערַאק יד רעטניה .ךיֹוה יד ןלייא ייװצ ןּופ זיּפש
 יז טָאה'מ לייװ טשינ ,טנוהידגַאי רעדָא טְנוה-ךַוו ןעגנַאגעג |

 געיעג ַא ףיֹוא ןרָאֿפעג טשִינ ךָאד ןיא ןעמ םּורָאװ ,טֿפרַאדעג
 טֿפענק ןּבָאה ןטניה ןּופ ,ןרַאה ערעיײז ןעלײװרַאפ ּוצ ףיֹוא רָאנ

 ּוצ ןקעד טימ טקעדַאּב ןעװעג ןענעז סָאװ ,זרעֿפ-טײר טריֿפעג
 ןּבָאה רעטײװ ,ּביֹוטש רעדָא ןגער ןוֿפ ןסעזעג ערעייט יד ןצישה
 ןעװעג ןענעז סָאװ ,רעדער טימ סנגעװ עקידנּפירקס ןגיוצעג ךיז
 ינָא ןעװעג ןענעז סנגעװ יד ןּוא ,ןטפעלֿפעג טימ טלקיװעגמּורַא
 ,ןרַאה ןּוא רעניד יד דַאֿפ גרַאװנסע ןּוא ןטלעצעג טימ טנדָאלַעג
 ןוֿפ ּביֹוטׂש םעד ןזָאלּבעגקעװַא זייוונלייוו טָאה טניװ רעד ןעֹוו
 טקעלּפטנַא געװ רעצנַאג רעד ךיז טָאה רעדלעֿפ יד ףיֹוא ךןאילש
 ,דנַאּב ַא יװ רעדָא גנַאלש רעקיּברַאֿפ טרעדנוה ַא יװ ,ןטיּבעג ןוא
 ןיא ָאד .סנדייז ןוא דלָאג ןוֿפ טבעװעג טפַאהרעטסײמ ויא סָאװ
 - רעדָא עשַינעילַאטיא טלַיּפשעג געװ ןקיזָאד ןֿפיֹוא ןּבָאה .טרָאד
 רעדָא תֹולייח ןיֹורק יד רַאֿפ סרעדנּוזַאב ,סעלעּפַאק עשַיראשטנאי

 ןיא טלעֿפעג טשינ ךיֹוא ןּבָאה עכלעוו ,ןקלָאּפ עשִיװטִיל יד רַאפ

 ,ןעיירשעג טָימ לוֿפ ןעװעג זיא םּוטעמּוא ןּוא ,ןֹומה ןקִיזָאד םעד
 טשִינ ןּבָאה ענייא ןעװ ,ןעיירעג:רק ןּוא ןגַארפ ,,ןפּורסיוא ,לָעמּוט
 ,עטײײװצ יד רַאפ ןטערטּפָא טלָאװעג

 .ןעגנּורּפשעגּוצ רענַיד ןּוא רעטיר ןענעז טייצ ּוצ טייצ ןווֿפ
 טייז ַא ןָא ןטערטּוצּפָא קַידנרעדָאֿפֿפיֹוא ,הנחמ סטשרִיֿפ םּוצ ךיֹוא
 ןעװ .טרָאפ סע רעװ קידנגערפ רעדָא ,ןֹודָא ַאזַא ןּוא ַאזַא רַאֿפ

 וסּור ןוֿפ עדָאװעיָאװ רעד :הּבּוׁשּת יד ןעמיקַאּב ןּבָאה ייז רעּבָא
 ןּבָאה עֿפלעװ ,ןרַאה ערעייז ןּבעגעג ןסָיװ ּוצ דלַאּב יז ןּבָאה
 טנרָאֿפ ןּופ ןעװעג ןענעז יז ּביֹוא רעדָא ,גָעװ ןעיירפ ַא טזָאלעג
 =ןרָאפכרּוד !ד ןעז ּוצ ידּכ ,טײז ַא ןיא ןרָאפעגּפָארַא יז ןענעז
 יד ןּבילקעגפיונּוצ ךִיז ןּבָאה רעטרע:עשַאּפ יד ףיֹוא .הנחמ עקיד
 עקירעגײנ ערעייז ןקִיטעזנָא קַידנלָיװ ,רענלעז ןוא סעצִישטֿכַאלש
 - ,קולבוּפער רעד ןיא ןַאמ:המחלמ ןטסערג ןוֿפ קילּבנָא ןטימ ןגיֹוא
 רעד עֿכלעװ ףיֹוא ,ןעגנּוסירגַאּב ןייק ְךיֹוא טלעֿפעג טשִינ ןּבָאה'ס
 רעקָידעבטּב ּבִיִלּוצ לָאמניײא ,טרעֿפטנעעגּפָא קנַאד טַימ טָאה טשריּפ
 רעקִיָאדרעד טימ טָאה רע ליײו סנטייווצ ןּוא ,טייקכעלשטנעמ
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 ,לָארַאק ץנִירּפ.ןיורק ןרַאפ רעגנעהנָאןענ;װעג טלָאװעג טייקֿכעלשטנעמ
 ,קילּגנָא ןייז טימ זיֹולּב ןגיוצעגּוצ קינייוו טשִינ עקַאט טָאה רע עכלעוו

 ןֿפיוא טקּוקעג ןעמ 'טָאה טייק;רעגײנ רעּבלעז רעד טִימ
 ײז ,ןֿפּורעג יז טָאה'מ יװ "רענעטּור, יד ףיֹוא ,ןקלָאּפ סטשריֿפ
 טשינ ןיֹוש ןּבָאה ןּוא ןס;רעגּפָא יֹזַא ןעװעג טשינ ןיוש ןענעז
 רעװָאניטנַאטסנָאק רעד ךָאנ !װ ,ןעועגסיֹוא קידכעּבענ יֹוזַא
 יד ןּבעגעג שטשָאמַאז יא טָאה טשריֿפ רעד לײװ ,טכַאלש

 יװ ײז ףיֹוא טקיקעג ץלַא רעּבָא טָאה'מ .תֹושְּבלֹה עײנ ןקלָאּפ |
 יד לייו ,םִיאּורּב עקידמיל:רבעמ 'ץשִילרעטסיֹוא סעּפע .ףיֹוא

 ןּבָאה טָאטש:טּפיֹוו רעד ןוֿפ ןטנגעג עטנעָאנ יד ןּופ רעניזוונייא
 "ךיז טָאה'מ ןּוא .טלעװ קע ןּופ ןעמּוקעג ןענעז ײז זַא ,טניימעג
 סעּפעטס עליֿפתֹודּוס ;ד ןגעװ תֹואלֿפנו-םיסנ טלײצרעדנָא עקַאט
 ,רעטיר עֿפלעזַא ןריובעג ןרעװ סע עכלעװ ןיא ,רעדלעוו ןּוא
 .עגפָא ןוא סָאװ טוה עניֹורּבילקנוט רעײז טרעדנּוװַאּב טָאה'מ
 וֿפ תולדג יד ,םי ןצרַאװש ןוֿפ ןטניװ יד ןּוֿפ ןרָאװעג טנערּב
 יז סָאװ ,ךח-ןעמ; נ 3 רעיײז ןוֿפ טייקרליװ יד ןּוא קילּב רעיײיז
 | ,םינמש עדליו ייד ןוֿפ ןעמונעגרעּביא ןּבָאה

 :עג יצ ךיז ּוצ טָאה ,טשרִיֿפ ןֿכָאנ ,עלַא ןוֿפ רעמ רעּבָא
 טרעװ רע יװ ,קידנעעז ןּוא .אּבָאלגאז רעה ןגיֹוא יד ןגוצ
 ןּוא הװאג ַאְזַא טימ טקּוקעג רע טָאה ,טרעדנּוװאּב ןעמעלַא ןוֿפ
 טָאה'מ זַא ,ןגיֹוא יד טימ טײרדעג קידהמיא יֹוזַא טָאה ,תּולדג
 רעד ןייז ןּומ רעד טָא; ומה ןיא ךיז ןעקשּוש ןעמונעג דלַאּב
 .טגָאזעג ןּבָאה ערעדנַא ןּוא יייז ןשיװצ רעטִַיר רעטסבושה
 יד ןוֿפ ןּבירטעגסיֹורַא ןיוש טָאה רע תֹומשֹנ ליּפיװ סײװ רעװ,
 רעטרעװ ע:ל'חַא ןעו ןּוא -- "גנַאלש רעזײב" ַאזַא ,סרעּפרעק
 .גַאּב ךיז רע טָאה ןרעיֹוא סאּבָאלגַאז רעה ּוצ ןעגנַאגרעד ןענעז
 :רעניא ןייז ןקעדרַאֿפ ּוצ טייקזייב רערעסערג ךָאנ ַא טימ טימ
 ,חּור.תחנ ןכִיל

 רעדָא ןֹומה םּוצ ןפורעגנָא ךַיז רע טָאה טײצ ּוצ טייצ ןוֿפ
 עשיווטיל עטרירטסיגער ;1 ןוֿפ ןטסײממַא ןּוא .טֿכַאמעג קזֹוח
 טביוקעג ,סעּכ ןופ טעּפַאסעג טָאה רענלעז ןיא !שינ ,ןקלָאּפ
 ךיז קידנגיילרעּביא ,,דױעװש רעד ּוצ טּפַאכעג ךיז ,ןיג ;ד טימ
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 ,סָאד ךיז טּביֹולרעד קלָאש עימָערעי טשריֿפ ןוֿפ רענלעז ַא ,רעּבָא
 םעד ןגיװשרַאֿפ ןֹוא ןּוטָעג יײּפש ַא הרירּב ןיאּב רע סטָאה
 | | | ,ןֹויזּב

 ,טכידעג יֹוזַא ןרָאװעג ןסַאמ יד ןענעז עשרַאװ ּוצ רעטנענ
 .רעטייװ ןרַיר ךיז טנַאקעג ןעמ טָאה טירט ייּב טירט רָאנ זַא
 טעװ רעלייוװ לָאצ יד זַא ,ןייז רעשִמ טנָאקעג ןיֹוש ךיז טָאה'מ
 ןּופ עטכַאלש יד ּוליֿפַא לײװ ,דימּת יו רעסערג ןייז לָאמ סָאד
 תמהמ טלָאװ עכלעװ ,עטיל ןיא סּור ןיא ןטנגעג ערעטײװ יד
 זיא ,ןלַאװ יד ּבילּוצ זיֹולּב ןעמיק ןעועג טשינ טײקטײװ רעד
 .ןּבעל סָאד ןענרָאװַאּב ּוצ ידּכ עשרַאװ ןייק ןעמוקעגּפָארַא טציא
 לייו ,טייוו ךָאנ ןעװעג ךָאד זַיא ןלַאװ יד ןוֿפ גָאט רעד ןּוא

 נםייס ןוֿפ ןעגנּוציז עטשרע יד ןּביֹוהעגנָא םיֹוק ךיז ןּבָאה סע
 ,רעִירֿפ םישדח ייװצ ןּוא שדֹוח ַא טימ ןעמּוקעג זיא ןעמ רעּבָא

 םעד 'רַאפ ןזייוװ ּוצ ךיז ,טָאטש רעד ןיא ןענדרָאוצניײא ךִיז ידּכ
 ןרעסערג ַא ןגעװ טרָנד ןּוא ָאד ןייז ּוצ לדּתשמ ךיז ,םענעי ןּוא
 ןּוא ןֿפֹוה עשהררש יד ןיא ןעקנירט ּוצ ןּוא ןסע ּוצ ,ןטסָאּפ
 | ,טָאטש-טּפיוה רעד ןיא ןייגליֹוװ ןזָאל ּוצ ךיז טינש ךָאנ

 5ָצג עטערַאק רעד ןוֿפ ןּביֹוש יד ךרּוד טָאה טשריֿפ רעד

 רענלעז ,רעטַיר ןּופ ןסַאמ עקַײָאד יד ףיֹוא סּורזרַאפ טימ טקוק

 יד ןוֿפ טֿכַארּפ ןּוא תורישע ןקִיזָאד םעד ףיֹוא ,סעצישטכַאלש ןּוא
 ןּוֿפ טנָאקעג טלָאוװמ חֹוּכ ַא רַאנ סָאװ ,ךױ קָידנטכַארט ,תֹושּבלה

 ןיא קילּבוּפער עקִיזָאד יד !ןלעטשסיֹורַא תולייח ליפיוו--ןפַאש ייז
 ַאזַא טגָאמרַאֿפ ,ךייר ֹוזַא ןּוא סיֹורג יֹוזַא ,קרַאטש יֹוזַא ךָאד
 רעּבלעז רעד ּוצ יז זיא סָאװרַאֿפ ,סרעטיר עקיטכיט ןּופ עֿפש

 ןבעג טשיג הצע ןייק ךִיז ןָאק יז זַא ,ןֿפלָאהַאּבמּוא יֹוזַא טייצ

 ?סמדָאיארּפ עשירעטָאט יד טימ ןיא ןיקצינלעימכ ןייא טימ
 ןעמ טלָאװ רעטנזיֹוט רעטרעדנּוה סיקצינלעימכ ףיֹוא ?סָאװרַאֿפ
 עקַיזָאד יד ןעו ,רעטנזיֹוט רעטרעדנּוה ןלעטשנגעקַא טנָאקעג ךָאד

 ,עפש ןּוא תורישע עקִיוָאד יד ,רענלעז עקִיזָאד יד ,סעצישטכַאלש

 םעד ןענַיד יֹוזַא ןלעװ ןטלָאװ תֹונחמ ןּוא ןקלָאּפ עקִיזָאד יד
 רעד ןיא תֹודמ עטּוג יד .טרּפ םעד טנידעג ןּבָאה ייז יװ ,ללּכ -

 רעד ןּוא --טכַארנעג טשריֿפ רעד טָאה --!רעטנּוא:ןעייג קִילגּוּפער
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 יתריסמ עקילָאמַא יד ןרעװ ּוצ עילַאק ןָא טּביֹוה ףּוג רעסיֹורג
 טּוהל ןָאנעז עטכַאלש יד ןּוא לייח סָאד ןּוא ,טדניװשרַאֿפ שֿפנ
 !ןּבעגּפָא טשיג םינינעיהמחלמ טימ ךִיז ןלָיװ ןּוא םיגּונעַּת ךָאנ
 תונורסח יד ןגעװ רעּבָא ,טֿכערעג ןעוועג 'עקַאט זיא טשר;פ רעד
 ןַאמיהמחלמ סלַא רָאנ טכַארטעג רע טָאה קילּבּוּפער רעד ןוֿפ
 ףיֹוא ןכַאמרעּביא ןלעװ ןשטנעמ עלַא טלָאװ רעֿפלעװ ,רעריפ ןוא

 טָאה טֿפנ:תריסמ .אנֹוש ןגעקַא ןרישרַאמ יז טימ ןּוא רענלעז
 טרעדנוה ןעװ ,ןענוֿפעג עקַאט ךיז טָאה ןּוא ןעניֿפעג טנָאקעג ךִיז
 .קילבּוּפער יד ןכ;גניא טָארדַאּב ןּבָאה תומחלמ ערעסערג לָאמ
 רענלעז:טשריֿפ רעד סָאװ ,רעמ סעּפע טלעֿפעג ךָאנ רֶיֹא טָאה'ס
 רעּבָא סע טָאה רַאֿפרעד .טקרעמַאּב טשינ עגר רעד ןיא טָאה
 .ןכולמ ןיא ויא רעכלעװ ,רעלענַאק-ןיֹורק רעד ,אנֹוש ןייז ןעזעג
 ימערהעי יװ יקּב רערעסערג ַא ןעװעג םיִנינָע

 .טייװ ףעכעליולה ןּוא רעיֹווג רעד ןיא ןּבָאה טָא רעּבָא
 יד ,עשרַאֹוװ ןוֿפ טמערּוט עקִיציֿפש יד ןּוטעגידנעלּב ַא טייק
 רַאֿפרעד ,ןרָאװעג ןסָאלֿפּױצ רעּבירעד ןענעז טשריֿפ ןוֿפ תֹובשחמ
 .טסניד רעד עֿכלעװ .ןלעֿפַאּב ןּבעגעגסױרַא רע טָאה רעּבָא
 םעד ,ןיקסװַָאידָאלָאװ ּױצ ןגָארטעגקעװַא דלַאּב טָאה ריציֿפָא
 ילּוצ ןיא יקסווָאידָאלָאװ רעה ,גנוטײלגַאּפ רעד ןּופ טנַאדנעמָאק
 ײב ,שטָאק סַאשּונַא ןּוֿפ ןעגנּורּפשעגּפָא ןלעֿפַאּב עק;ָאד יד
 ךיז ןּוא ,דרעפ ןטימ טיירדעג טציא זיּב ךיז טָאה רע רעכלעװ
 יז יִדַּכ ,ןטנָיה ןוֿפ טרישרַאמ ןּבָאה סָאװ ,ןקלָאּפ יד ּוצ טוָאלעג
 ןרישרַאמ רעטײװ יֹוזַא ןּוא רדס ןקָירעהעג ןָיא ןלעטשּוצסיוא
 רע טָאה ,ט:רש קיצנַאװצ ךרעב ןרָאֿפעגּפָא רע זיא רעּבָא םיֹוק
 :טקוקעגמוא ךִיז טָאה רע--ןָא םיא טגָאי רעצימע זַא ,טרעהרעד
 =ָאװ רענליװ ןּוֿפ רעטסיימטיר ,ּפמַאלרַאכ רעה ןעװעג זיא סָאד
 ,רָאטַארָאדַא סַאשּונַא ןּוא עירעלאווַאק רעטכייל סַאדָאװעי

 ףע לייו ,דרעֿפ סָאד ןטלַאהעגניא טָאה יזסװָאידָאלָאװ =!
 :סעּפע ּוצ ןעמוק אמתסמ טעװ סע זַא ,ןענַאטשיַאֿפ רלַאּב טָאה
 :ץג ּביל קרַאטש ןכַאז עכלעזַא טָאה לַאכימ רעה ןּוא ,ךוסכס ַא

  :ןּוא ןכילגעגסיֹוא םיא טימ ךִיז טָאה רעדִיװ ּפמַאלרַאכ רעה !טַאה

 ןגיוװַאּב ןּוא טעּפָאסעג) ןיֹולְּב טָאה רע ,טגָאועג טשינרָאג תליהת
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 טָאה ףֹוס םּוצ -- רָעטרעװ םינּפַא ק;דגֿכּוז ,סעסנָאװ יד טימ זייּב
 :ןֿפּורעגנָא ךַיז רע

 !רענּוגַארד רעה ,ךִיז גיֹונ ךַיא ,ךַיז גיֹונ ךיא --
 .רעטֿפעװ רעה ,ךִיז גיונ ךיא --
 -- רעטכעװ ןֿפּור ּוצ ףימ ךַיז ריא טגעװרעד יֹוזַא יװ --

 ,ךימ ---- ,ןַײצ יד טימ קידנצירק ,טגערֿפעג ּפמַאלרַאֿכ רעה טָאה

 ?ַאה ?רעטסײמטיר ןּוא ריציֿפָא םעד

 ,לקעה ןטימ ןלִיֿפש ךיז ןעמּונעג טָאה יקסװָאידָאלָאװ רעה
 יד ןיא ןֿפרָאװעג סע ,טנַאה *עד ןיא ןטלַאהעג טָאה רע סָאװ

 טשרמֹולּכ טר;רטנעצנָאק טײקמַאזקרעמֿפיוא עצנַאג ןייז ןּוא ךיֹוה
 סע רע לָאז ןלַאֿפּפָארַא םייּב לָאמ סעדעי זַא ,ףיורעד זולֿב

 :קשח ןָא טרעֿפטנעעג טָאה רע ןּוא--לטנעה ןוַאֿפ ןּפַאכ
 םעד ןענעקרעד טשִינ דנַאּב םעד 'טיול ןָאק ךיא לייוו --

 ,גנַאר
 עכלעװ ןשיװצ ,םירבח עלַא דֹובּכּביעגֹוּפ טנעז רִיא --

 : ןעניפעג ּוצ ךיז יואר טשִינ טנעז ריא
 טכַאמעג ךיז ;קסװָאידָאלָאװ טָאה -- !סעּפע סָאװרַאֿפ --

 | .עטַאװעמּתי

 ,קלָאּפ ןשידנעלסיוא ַא ןיא טניד ריא לייוו --
 יִעג לַאכָיֿמ רעה טָאה -- רעה ןיימ ,ךיז טְקִיּורַאּב --

 =טסעדנוֿפ ךִיא ןיּב ,קלָאּפ-רענּוגַארד ןיא ןיּב ךיא םגה - טגָאז

 ןּופ אקוד רָאנ ,רעטכייל רעד טשינ ןּוא ריציֿפָא:רבח א ןגעװ

 יירעד טנָאק ריא - עירעלַאװַאק רערעװש סעדָאװעיאװ רעה
 'עה ַא טימ יװ רעדָא ,ןֿכײלג ַא טימ יװ ןדייר רימ טימ רֶעֹּב

 (*= ,ןרעכי

 .לײװ ,סעפ ןייז ןעװעג רבֹוג לסיּבַא טָאה ּפמאלרַאכ רעה

 טנָאקַעג טשִינ טָאה עירָעלַאװַאק רֶערֲעװש רעד ןּופ רַיציּפָא ַא (*

 לײח ןשִידנעלסיױא ןוֿפ לֵארֶענַעג ַא ןּופ ולֵיֿפַא ץדנַאמָאק !ד רָעטנּוא ןַײג
 רָעד רָעטּוא טנידֶעג טפָא לֵארָענעג ַא ולֵיי א טָאה ,רֶעּבֶא טרעקרַאֿפ

 יד ךיז ןּבָאה ,ןדַײטרַאֿפוצ סָאד ידכ ;רוציֿפַ;;רבח ַא ןופ עדנַאמָאק

 ּוצ ןַײז ּוצ םימַאּב ןקלָאּפ עשִידנַעלסיוא יד ןוֿפ ןזוציֿפָא ןוא ןלַארֶענֶעג

 זיא רבה ַאזַא ,ןקלָאּפ ָעשלױפ יד ןוֿפ ם'רבכח טַײצ רֶעּבלַעז דעד

 קסװָאידָאלָאװ רעה ןעװעג ךיוא
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 רע רעּבָא ,טניימעג הליחגכ' טָאה רע יװ ,רבדילעּב ןטכיײל
 רעה לייו ,ןייצ יד טימ ןצירק ּוצ טרעהעגֿפיֹוא טשינ טָאה
  ךָאנ ַא ןיא טכַארּבעגנײרַא .םיא טָאה טײקיטולּבטלַאק סלַאֿכימ
 | .:טגָאזעג רעּבירעד טָאה רע -- החיצר ערעסערג

 .ןבורק ּוצ רימ .,רעה .ןײמ .,ךיז ריא .טגעוורעד יֹוזַא יו -- |
 ?ןיירַא געוו ןיא

 - ןּפעשטוצוצ -ךיז ץּורְנּת ַא טכוז ריא זַא ,עזֿכ ,יע --
 רעה טָאה ָאד) ךייא גָאז ךיא ןּוא עקַאט ךיא ךוז רעֿפא |

 יסיֹוא ןּוא רעיֹוא סלַאכימ רעה ּוצ .גוּבעגּפָארַא ךיז ּפמאלרַאכ
 ,ןדײנשּפָא ןְרעיֹוא יד ךייא לעוװ'ֿכ זַא ,(טײהרעליטש טזָאלעג
 .ןײלײרֿפ םבייּב .געװ (בכעה ןלעטשרַאֿפ רימ טעװ ריא ביֹוא

 | ,ַאננַא

 .ַאזַא טימ ןּוט ּוצ טשינג ָאד טָאה ר; זַא ,ןע:עגניא סָאה רע

 ::קוסײלֿפ רעייז ןעמּונעג רעדִיו טָאה :;קסװָאידָאלָאװ רעה
 יד ןעװעג טצִיא דָארג טלָאװ'ס יװ ףךיילג ,לקעה סָאד ןפרַאװ .

 ..ַא טימ ןפורעגנָא ,ךיז טָאה הע ןּוא .,ךִיִז ןלִיּפש ּוצ ףיוא טייצ

 | :םיטש רעקידנטעּב
 -- .ןּבעל לסיּבַא ךָאנ ךימ טזָאל ןשטנעמ | / רעטּוג ,יע -- |

 | !רימ ןוֿפ ּפָא ךיז טעּפעשט
  טעװ רַיא ןןּוט- בילּוצ טשינ סָאד ךייא לעװ'כ !ןיינ ָא בה

 -עג .קידתֹומיענּב. - לַאכימ/ רעה טָאה - !ןעיײררסיֹורַא טְשִננ ךִיז -
 .טימ רָאֿפ ךיא ןיא טסגיד ףיֹוא ךיא ןיּב טציא רעּבָא - טגָאז
 .,לברַא םעד ּפָאיטזָאל .טשריֿפ םעד רַאה .ןימ ןּופ לעֿפַאּב ַא
 -ַעדנַא ןייק ךיא לעװ שרעדנַא לייוו ,ךייא טעּב' ,ּפָא-טזָאל

 .ָאד ןטימ ךייא ןעגנַאלרעד 'ּוצ יװ ,ןּבָאה טשינ ךעּבענ 'הרירב -
 / ,הרעֿפ ןּופ ןרעדײלשוצּפָארַא ,ןּוא ּפָאק ןיא לקעה ךקיז -
 -עג הלָיחּתכל ןִיא עכלעװ ,םיטש סיקסווָאידָאלָאװ טָאה .ָאד |
 . ּפמַאלרַאכ רעה זַא .,ןּוטעג ָעשִיצ.ַא קיטֿפיג יֹוזַא ,קידהענֿכה .ןעוו :

 .םעניילק ןֿפוא - ךיטעג) קוק א :טשּוד;חרַאֿפ קִידנלִיװ טש;נ טָאה
 : - בָא םעד טזָאלעגּפָא ןּוא רעטנר -

 .עשרַאװ ןיא - טגָאזעג רע .טָאה -- !סנײא ץלַא א -- |
 - ץֹטִיהֹּפָא ךוד לעװ ךיא ,ןפערט ךִיז רימ ןלעװ
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 ןלעװ יא יװ רעּבָא ,ןטלַאהַאבסֹוא טשִי;נ ךיז לעװ ךִ;א--
 רֶיֹמ ריא טעװ רשֿפא אּברדַא ?אשרָאװ ןיא ןגָאלש .ךיז רַימ

 .נייק ןּבעל ןיימ ןַיא טרָאד ךָאנ ןִיֹּב ךַיא ?ןכַאמ רָאלק ךַאז יד }
 ּבָאה'כ רעּבָא ,רענלעז רעטּושּפ ַא ןיּב ךיא ,ןעװעג טשינ לָאמ
 טימ ןֿפָארטשַאּב עֿכלעװ ,ןטכירעג:קעלַאשרַאמ יד ןגעװ טרעהעג
 רעדָא גָינַיק ןּוֿפ טייז רָעד ייּב דרעװש יד ןעיצסיֹורַא רַאפ טיֹוט
 ,רעטערטרַאֿפ ןקילײװטיײצ ןייז ןּופ

 טשִינ אשרַאװ ןַיא ךָאו טנעז רַיא זַא ,טנעקרעד ןעמ --
 רַאֿפ ארֹומ טָאה ריא ּביֹוא ,טֹוידה ַא טנעז רַיא זַא ןוא ןעװעג
 ןעװ ,טײצ רעד ןַיא זא טשינ טסײװ ןּוא ןטכָ;רעגקעלַאשרַאמ
 ןיא זיא רעכלעװ (* ,רּוטּפַאק רעד טּפשמ ,ָאטשִינ ןִיא ךלמ ןייק
 רעכיז טנָאק ריא ןּוא ,ךיּפקמ קרַאטש יֹוזַא טשינ ןכַאז עכלעזַא
 טשינ ּפָאק םעד רַימ ןעמ טעװ ןרעיֹוא ערעייא ּבילּוצ זַא ,ןייז
 -  .ןקַאהּפָא

 טפָא עקַאט לָעװ ךִיא ןּוא עיצקעל רעד רַאֿפ קנַאד ַא -
 רעסיורג ַא טנעז רָיא זַא ,עז'כ לייװ ,תֹוצע ןגערֿפ ךייא ייּב
 יקּב רעניילק ַא ןִיֹּב ְךיא ןוא ,שטנעמ רעטנרעלעג ןּוא ןֹויסנ:לעּב
 :ןגײא ַא ןרָאפפיונּוצ ןעק ךִיא סָאװ םיֹוק ,ןכַאז עכלעזַא ןיא
 טלָאװ'כ ןעװ ןּוא ,ןײטַאל ןַיא טרָאװ:טּפ וה ַא טימ טרָאװ:סטֿפאש
 ףיא סײװ, ,הטֹוש ןײטַאל ףיֹוא ןפּורנָא ךיא ןלעװ ,הלילחו סח
 רכז-ושל ןיא "סּוטלּוטס, :טגָאזעג טלָאװ ךיא זַא ,לַיֿפיֹוזַא רָאנ
 | ,הבקניןושל ןַיא ?אטלּוטס, טשינ ןּוא

 ןלָיּפש ךיז ןעמּונעג רעדיװ :קסװָאידָאלָאװ רעה טָאה ָאד
 ,טׂשּודְיחרַאפ שזַא ךִיז טָאה רעדִיװ ּפמַאלרַאכ רעה ,לקעה ןטימ
 ןּוא ןירַא םינפ ןִיא ןּוטעג ץעז ַא טּולּב סָאד םִיא טָאה ךָאנרעד
 ןיא רעּבָא ,דיש רעד ןּופ דרעװש יד ןגֹוצעגסיורַא טָאה רע
 =טגנַײרַא רעטיר רענילק רעד ךיֹוא טָאה עגר רעּבלעז רעד
 ןייז טימ ןוטעג ץילּב ַא ןּוא ;נק יד רעטנּוא לקעה סָאד טקעטש
 עדליו יד יװ ךיז ףיֹוא טקּוקעג יײז ןּבָאה עליו ַא .דרעװש -

 עקידנעמַאלֿפ טימ ןּוא רעכעלײזָאנ ענעזָאלּבעגרעדנַאנַאֿפ טימ תייח

 -יק רעד ןָעװ ,טַײצַא ןיא .ןליופ ןגילָאמַא ןיא טֿבְורָעג סָאד (*
 ףןרָאװָעג טלַײװֲעג טשינ ךָאנ זיא רָעַײנ ןַײק ןּוא טשינ טּבָעל גיג
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 ,טּפַאכעג ךיז רעטשרע רעד טָאה ּפמאלרַאכ רעה רעּבָא - ןגיֹוא
 ודֹובכּב עדָאװעיָאװ ןטימ ןומ ּוצ ןּבָאה טזומעג טלָאװ רע זַא
 טרָאֿפ סָאװ ,רִיציֿפָא ןַא סנייז ןלַאֿפַאג טלָאװ רע ןעװ ,ומצעּבו
 .שרע רעד ךִיֹוא רע טָאה עקַאט רַאֿפרעד ןּוא - לעֿפַאּב ַא טימ|
 ,דייש ןַיא דרעװש ןייז טקעטשעגניײרַא קִירּוצ רעט

 רענילק רעד טָאה - !ןעניפעג ןיֹוש ךיד לעוו'כ יִא --
 | | ..טגָאזעג רעטיר

 יי יד וצ רענייא ,ןרָאֿפעגרעדנַאנַאֿפ ףיז ןענעז ייז ןּוא
 ןיא ךיז ןּבָאי עכלעװ ,ןקלָאּפ יד ּוצ רעטייװצ רעד ןוא רעט
 יזֲא ,טרעטנענרעד קרַאטש ט;העג טייצ רעקיזָאד רעד ןּופ ךשמ
 ךליהּפָא רעד ןעגנַאגרעד ןליֹונקּביֹוטש יד ןּוֿפ ןיֹוש זיא סע זַא
 טָאה לַאכָיֿמ רעה .ךַאילש ןטרַאה ןֿפוא טירט עשידרעפ ;ד ןוֿפ
 יעג ןיא רעײג:סּוֿפ יד ןּוא רעטײר יד טלעטשעגסיֹוא דלַאּב
 ךיז ןעגנּולײטּפָא ענייז ןוֿפ שארּב ןּוא שרַאמ םּוצ רדס ןקנרעה
 ּוצ זיא םּורַא עלײװ ַא ץא ןײרָא געװ ןִיא טזָאלעג רעטײװ
 | ,אּבָאלגַאז רעה ןטנרעגּוצ םִיא

 טָאה -- !רעטָאק- םי רענֶעי טלָאװעג רֶיֹד ןוֿפ טָאה סָאװ --
 .טגערֿפעג ןַיקסװָאידָאלָאװ רע

 .קנסיױרַא ךימ טָאה רע .טשִינרָאג ,יע ?פמאלרַאכ רעה --
 | | ,ףמַאק ַא ףיֹוא ןפּור

 טעװ רע - ןֿפורעגסיוא אּבָאלגַאז טָאה - !רָיד ּוטסָאה -|-

 ,לַאֿפימ רעה ,עז .ךרּוד ןּוא ךרּוד ןקיּפכרּוד זָאנ ןייד טימ ךנד
 זָאה עטסערג יד ץקַאהּפָא טשִ;נ ּוטסלָאז ,ןגָאלש ךַיז טעװ ריא זַא
 ַא רַיֹא רַאֿפ ןּבָארגסיֹוא ןוּומ טעוװ'מ לייוו ,קִילּבּוּפער רעד ןיא
 ןזּומ ערעדנַא !ענלָיװ ןּופ עדָאװעיָאװ רעכ;ילקִילג .רבק ןלעיצעּפס
 םִיא טּפאנשרעד  ריִצֵיֿפָא ןייז ןּוא ,אנֹוש םּוצ רערָיּפשסיֹוא ןקִיש
 ?ןֿפורעגסױרַא ךַיד רע טָאה סָאװרַאֿפ רָעֹּבָא סנטיײװרעד ןוֿפ

 ןוֿפ שטָאק רעד יײּב ןטירעג ןיֹּב ךיא סָאװ ,רַאֿפרעד --
 .ַאטַאהָאּבָאשזָאּב ַאננַא ןילײרֿפ

 ךיז לָאז רע זַא ,גָאז טֿפראדעג םיא טסָאה ?רָאג יֹוזַא --
 דּבכמ םיא טלָאװ רענעי .שטשָאמַאז ןיא ןיגנָאל רעה םּוצ ןדנעוװ |

 רעד ןפָארטעג טכעלש טָאה רע ,רעּבמיא ןּוא רעֿפעפ טימ ןעוועג
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 ךָאי ןייז ןיוֿפ רענעלק .ןיא לזמ ךייז זַא ,םינּפַא .שפנ רעקיזָאד

 --אטנעיּפיּבדָאּפ רעה ןגעו טגָאזעג טשינרָאג םיא ּבָאה'כ --
 רֶע זַא ,טַאהעג ארֹומ ּבָאה'כ ליו -- טגָאזעג יקסווָאידָאלָאװ טָאה
 :עקיפּוצ ףיֹוא םיא ,טציא לעוװ'כ .ןעּפעשטּכָא רימ ןוֿפ ךיז טעװ
 ליו'כ ,ןַאשּונַא ּוצ ןרַאשּוצ תונשקע רעמ טימ ךָאנ ךִיז ,שינ
 ןיט ּוצ ןּבָאה רעמ רימ ןלעװ סָאװ ןּוא .תחנ ליב ַא ןּבָאה ְךיֹוא
 : ?עשרַאװ רעקִיזָאד רעד ןַיא

 = לַאכִימ רעה ,ןעניפעג ןלעװ רָימ ,ןעניֿפעג ןלעװ רֶיִמ -- |
 ןיּב'כ ןֶעװ -- .ןגיֹוא ;ד טימ קידנעלטניּפ ,אּבָאלגַאז טגָאזעג טָאה
 ןימ ךרוד ָאסַאקניא ףיֹוא ןרָאװעג טקַישעג ןרָאי עגנּוי יד ןיא
 סָאד ןרָאֿפעגסיוא ךִיא ןיּב ,טנידעג ּבָאה'כ ןכלעװ ןַיא ,קלָאנ
 ןיא ךיא ּבָאה עשרַאװ ןַיא יװ ןּבעל .ַאזַא רעּבָא ,דנַאל עצנַאג
 . .ןֶעניפעג טשִינ ץִיגרע

 =עדנַא ןַא טרָאד יא רעגייטש-ס:בעל רעד זַא ,ּיטסגָאז --
 !רּפעינד טייז רענעי ףיֹוא זנוא יב ?װ רער

 .טשִיב ןוימד ןייק רָאג ,יע --
 .טגָאזעג לַאכימ רעה טָאה - קנרעגינ רעײז ןּב'כ --
 :ןּבעגעגּוצ רע סָאה םורַא עליו ַא ןִיא ןּוא

 -.וַע טּוא מע סנָאװ יד ךיא לע שֿפנ ןקיָאד םעד ןּוא -- |

 ,גנַאל ּוצ ןענעז ײז לײװ ,ןקאה



 לטיַּאק .11

 ףעמ לָאמַא סָאװ ,ןכָאװ רָאּפ 6 -דעּבירַא  ןלנײזו סט
 ףעד ןיא ןלַאװ יד ּוצ ןרָאפעגֿפױנּוצ ךַיז ןענעז סעצישטֿכַאלש
 = ?ייוװ ,טרעמרַאֿפ ךַאפנעצ גנּורעקלעֿפַאּב יד ךִיז טָאה טָאטש
 טמָארטשעגּוצ ְךיֹוא ןּבָאה עטכַאלש רעד ןוֿפ ןסַאמ יד טימ ןעמַאז
  =ֵנָא ,טלעװ רעצנַאג רעד ןוֿפ רעמערק ןּוא םירחוס רעטנזיֹוט
 קידמילירנעמ םּוצ זיּב שזַא ,עיסרעּפ .רעטייוו רעד ןוֿפ קידגּביוה
 ןרַאפ עּפָאש ַא ןרָאװעג טיוּבעגסיוא ןיא עילָאװ ןיא .,דנַאלגנע
 רעטנזיוט טלסייוועג ןיֹוש ךיז ןּבָאה םּורַא ןּוא םּורַא ןּוא ,טַאנעס
 טקעדַאּב ןענעז רעדלעֿפ עקִידתֹובהר יד עכלעװ טימ ,ןטלעצעג
 עדייּב ןּוֿפ רעװ ,ןגָאז טנָאקעג טשינכָאנ טָאה רענייק .ןרָאװעג
 ,לַאנידרַאק רעד ,שורעימישזַאק ץנירפ-ןיֹורק רָעֹד ,ןטַאדידנַאק
 .סיֹוא טעװ ,פוקסיּב רַעקצָאלּפ רעד ,דנַאנידרעֿפ לָארַאק רעדָא
 . עסיורג ןרָאװעג טכַאמעג ןענעז םידדצ עדייּב ןוֿפ .ןרעװ ןּב;לקענ
 רעטנזיֹוט טזָאלעגסיורַא טָאה'מ .ןעגניגנערטשנָא ןּוא ןעגנוימַאכ
 תונורסח ןּוא תֹולעמ יד טנכערעגסיֹוא ןּבָאה עֿכלעװ ,רעטעלּב:ג8
 עקִיטֿפעמ ןיא עסיורג טַאהעג ןּבָאה עדייּב--ןטנעדנעטערּפ יד ןּופ
 ,טסּוװַאּב יװ ,זיא טייז סלָארַאק ףיֹוא .ךיז רעטניה ןעײטרַאפ
 =עג ןעװעג סרעדנּוזַאּב זיא רעכלעוו ,ימערעי טשריֿפ ןענַאטשַענ
 ןעמעלַא רַאֿפ ןיא סע לייװ ,רַאפרעד רענגעק יד רַאפ ךעלרעפ
 ,עטכַאלש יד ךַיז ּוצ ןעֶ;צּוצ טעװ רע וא ,ןעװעג רָאלק טעמי
 רעכלעוו ןוֿפ ךּוא ואולמו-םלוע ַא ןטלַאהעג םיא ןּופ טָאה עכלעוו
 ןשזרעימישזַאק ךיֹוא רעּבָא .קיגנעהּפָא ןעוועג ףֹוס לּכ ףֹוס ןיא ץלַא
 רעד ןעוװעג רע זיא לּכיםדֹוק ,טלעֿפעג טשינ תֹוחֹּכ ןייק ןּבָאה
 ןוֿפ תֹועּפשִת יד טייז ןייז ףיֹוא טַאהעג רע טָאה רעטייוו ,רֹוכּ
 רַאֿפ ,סַאמירּפ רעד ןעװעג הטֹונ ךיֹוא זיא םיא ּוצ ,רעלצנַאק
 סָאװ ,ןט8שמ יד ןוֿפ לייט רעטסערג רעד ןטלַאהעג .טָאה םיא
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 ןע;המ יה ,טנײרֿפ לָאצ עסירג ַא טַאהעג טָאה יז ןּופ רעדעי
 יקסװַאלסַאז קינימָאד טשריֿפ ןעוועג ךיֹוא זיא ןטַאנגַאמ עקיזָאד יד

 68 רךָאנ סָאװ ,שזרעימָאדנַאס ןוֿפ ערָאװעיַָאװ רעד יקסגַארטסָא

 סע ןּוא ןרָאװעג טקעלֿפַאּב קרַאטש ןעמָאנ ןייז ּוליפֲא זיא עצװַאל
 ןעװעג ץלַא זיא רע רעּבָא ,טּפשמ ַא טרַאװרעד ךיֹוא םיא טָאה

 ןיא ּוליִפַא ,ָאי ,קילבוּפער רעצנַאג רעד ןיא ףיקת רעטסערג רעד

 ּוצ ןעװעג חכב רע יא טײצ רעדעי ּוצ ןוא ,עּפָארײא ץנַאג

 ןייז ןוֿפ לָאטגָאװ יד ףיֹוא תורצואיטלעג ערעיוהעגמּוא ןֿפרַאװ
 ,טַאדידנַאק

 יֵנייֵא טשינ רעגנעהנָא טשזרעימישוַאק ןּבָאה ןגעװטסעדנ18 |

 ,טגָאזעג יװ לייוו ,תֹוקֿפס ערעטיב ןוֿפ ןטינימ טּבעלעגרעביא לָאמ
 ןיֹוש טָאה עכלעװ ,עטכַאלש רֶעד ןוֿפ קיגנעהּפָא ןעװעג ץלַא זיא
 ןּוא עשרַאװ רעטנִיה טרעגַאלעג ןייװגסָאמ רעּבָאטקָא .4 םעד טייז
 רעד ןוֿפ ןטײז עלַא ןופ ןעמּוקעגנָא רעטנוי'ט יד ןיא ךָאג זיא

 .צטכַאלש עקיזָאד יד זיא טיײהרעמ רעסיֹורג רַיֹא ןיא .קילגוּפער
 יז טָאה סע לייװ ,לָארַאק ץנירּפ ןוֿפ טייז ךעד ףיֹוא ןענַאטשעג

 םעד ןּוא ןעמָאנ טיקצעיװָאינשיװ ןוֿפ רעּביֹוט רעד ןגיוצעגוצ
 א ,ץנירּפייורק רעד ליײװ .ללכה:תבוטל תֹובדְג סצנירפ:ןיזרק
 ךיז טָאה ,רַאה רעכעלגעמרַאֿפ ןוא תולחנ עסיֹורג ןּופ רעציזַאּב
 םימוֿכס ערעסערג ןבעגּוצסױא טלקנעװקעג טשינ טגעמָאמ םעד ןיא

 ןּבעגעגּפָא טלָאועג ןּבָאה טכלעװ ,ןקלָאפ עיינ ןרימרָאֿפ וצ ףיֹוא

 טלָאװ שזרעימישזַאק .עדנַאמָאק סיקצליװָאינשיװ רעטנוא ןרעװ

 .וֿפרעד םיא טָאה טֿפַאשגרַאק יד טשינ ןּוװ ןוטעגֿכָאנ םיא ןרעג

 סָאװ ,טנַאה עטײירּב ּוצ יד ,טרעקראֿפ דָארג רֶאֵנ ,ןטלַאהענּפָא

 יייא ןּוא קחֹוד ַא ןעװעג זיא ןופרעד אצֹו-לעֹוּפ רעטקצריד רעד

 | .עסַאק רעד ןיא טלעג ןוֿפ לונַאב רעק;ב
 אדנַאהרעטנּוא עטֿפַאהּבעל טריפעג עדייב ןּכָאה לייוירעד

 ןּוא טנערָאּפעיג ןשִיװצ םיחּולש ןגױלֿפעג ןענעו גָאט ןדעי ..ןעגנּול

 ןּוא טכעריהרוכּב ןייז ןּופ ןעמָאנ ןיא טָאה זרעימשזַאק .אנָאלדַאי

 ןּוא - ןטערטּפָא לָאז רע זַא ,ןלָארַאק ןריֹוושַאּב עב: רעדורּב

 .םִיא זַא ,טרעֿפטנעעגּפָא טָאה ,טנשקערַאֿפ ךיז טָאה 9 קסיּב רעד

 ןפערט םִיא ןָאק סָאװ ,קַילג סָאד ןֿפרַאװֹוצפה ְןָא טעינ טייטש
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 ֿפצר רלד ןיא לאו עיירפ ;ד סָאװ ,קילג ַא זיא סָאד ליײװ,

 "טָאג ןוֿפ טנעכײצעגנָא זיא סָאװ ןּוא ןרעשַאּב םענייא ןָאק קילּב
 ָאויסקעז רעד ,רעּבִירַא טײצ יד ןיא יניבלייניּב ןּוא --

 .טָאה םִיִא טימ ןעמַאווצ ןּוא טקּורעגנָא טָאה ןימרעט רעקידנכ

 : ןעמוקעגגָא ןענעז סע ליוו ,חנּכס עשייקַאזַאק יד טקּורעגנָא ךיֹוא

 װל ןרעגַאלַאּב וצ טרעהעגֿפיוא טָאה יקצינלעימכ ןַא ,תֹועידיי
 שש וַא ,טֿפױקעגסיוא ךַיז ןעמרּוטש רָאּפ ַא ךָאנ טָאה עֿכלעװ

 טמרּוטש טכַאנ ןּוא גָאט ןּוא שטשָאמַאז ייּב טלעטשעג ףז טָאה

 .קִילּבּוּפער רעד ןוֿפ גנוטסעֿפ-ץּוש עטצעל עקיזָאד יד רע

 :לעימכ עכלעוו- ,םיחּולש יד ץּוח ַא זַא ,טגָאזעג ךיֹוא טָאה'מ-
 ַא טימ ןּוא ווירּב ַא טַימ אשרַאװ ןייק טקישעגסיֹורַא טָאה יקצִינ
 םיטש ןייז רע טָיג ץישטֿפַאלש רעשיליוּפ סלַא זַא ,גנורעלקרעד

 רעד ןּוֿפ ןסַאמ ;ד ןשיװצ ךַז ןּבָהה ,ןשזרעימישוַאק רַאֿפ

 טײהרעטלעטשרַאֿפ ןטלַאהַאּב אֿפּוג טָאטש רעד ןִיא ןּוא עטכַאלש

 :/ג טשיג טָאה רענייק עכלעװ| ,טיילרעטילימ עשיקַאזָאק ךט ַא
 ןּוא עשיטייל סלַא ןעמּוקעגנָא ןעגעז ייז לייװ ,ןענעקרעד טנָאק
 =רָאג טימ ךיז קידנדיישרעטנּוא טשינ ,סעצישטכַאלש עֿכעלנעמרַאֿפ

 ןטנַאק עשינעטּור יד ןּוֿפ טרֿפּב ,רעליײװ עקירעּביא יד ןוֿפ טשינ
 ןּבָאה ,טגָאזעג טָאה'מ יװ ,לײט ַא .ןֹושל ןטימ טשינ ּוליפַא --
 וצּוצ ךיז ידּכ ,ןגעװ:טײקגירעגײג ןּוֿפ רָאנ טעבנגעגכרּוד ַא ךיז

 ףיוא ןעמוקעג ןענעז ערעדנַא ,עׂשרַאװ ּוצ ןּוא ןלַאװ יד ּוצ ןקּוק

 =גמּוק רעד ןגעװ טער ןעמ סָאװ ,ןייגרעד ּוצ ידּכ ,ןעגנּוריּפשסיא

 . -סיֹורַא העדּ טָאה קילּבוּפער יד תֹולייֵח ליפיװ ,המחלמ רעקיד

 ?עטילימ ףיֹוא ןּבעגסיוא טעװ יז םימ'כס עֿכלעװ ןּוא ןלעטשוצ

 ,םעד ןיא תמא ךס ַא ןעװעג עקַאט זיא רשֿפָאי ?ןקעווצ עשיר

 .ָאּפַא יד ןשיװצ לייו ,טסעג ענעי ןגעװ טגָאזעג טָאה'מ סָאװ
 סָאװ ,סעצישטכַאלש .ךס ַא ןעװעג ןענעז טיילג ?רעטילימ רַעשזָאר

 .זעג  ךיֹוא ןּבָאה ןּוא ןקַאזָאק ףיֹוא טשרעדנַאעגרעביא .ךיז ןּבָאה
 סָאװ .ןּוא ןעוועג טשינ  זיא רַאפרעד .ןּוא ,ןיטַאל לסיּב ַא טנָאק

 לאל .סעּפעטס עטַײװ .יד ףיֹוא זיא סנקירעּביא ,ןענעקרעד ּוצ ייז

 שטיװעצרּוק ןיטשריפ- יד ןּוא טײהּפשרַאֿפ ןעוועג  טשינ ללכּב ןייט
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 םוג יֹוזַא טקנוּפ טנעקעג טשינ ןֹושל עקיזָאד סָאד ןּבָאה ,לשמל

 ,סענַאמַאטַא עקירּביא יד ןּוא ןּוהָאּב יו
 .ןעװעג לּוֿפ זיא'ס עכלעוו טימ ,ןעײרעדיֹולּפ עכלעזַא רעּבָא

 יד ךָאנ ּוצרעד ןּוא ,טָאטש יד יא ןּוא דלעֿפילַאװ סָאד יא
 +רָאֿפ עשירעטָאט-שיקַאזָאק ןּוא תֹונֹוחצִנ סיקצינלעימֿכ ןגעוו תֹועידי
 רעּביא זיּב שזא טראּפשעגנָא ןּבָאה ןיֹוש ןלָאז עֿכלעװ ,סנטסָאפ
 יד ףיֹוא ּורמּוא ַא ןּוא .המיא ַא ןֿפרָאװעגנָא ןּבָאה ,לסיײװ יד

 זיא'ס .תֹומּוהמ ןעוועג םרֹוג ךיֹוא טֿפָא ןּוא ,תֹומשנ עכעלשטנעמ
 ףיֹוא ןֿפרַאװ ּוצ סעצישטֿכפַאלש עטלעמַאזרַאֿפ ןשיוצ ןעוועג גּונעג

 ,רעשזָארָאּפָאז רעטלעטשרַאֿפ ַא זיא רע זַא ,דשח םעד םענייא
 ךיז ןויװַאּב טָאה רע רעדיײא ךָאנ ,עגר ןייא ןיאי םיא לָאזמ זַא
 יטש עניילק ףיֹוא ןדרעװש יד טימ ןקַאהּוצ ,ןקיטרעפטֿפער ּוצ
 עקידלּושמּוא ןעמּוקמּוא טנָאקעג ןּבָאה ןֿפֹוא ַאזַא ףיֹוא ,רעק -
 ,ןרָאװעג טכעװשרַאפ זַיא תֹוֿפְיסַא יד ןּוֿפ דֹובּכ רעד ןּוא ,ןשטנעמ

 קרַאטש טשִינ ןעמ טָאה םִיגהנמ עקיטלָאמעד יד טיֹול זַא ,טרֿפּב
 =עג ןִיא סָאװ ,רוטֿפַאק רעד .טײקרעטכַינ ףיֹוא ןעוועג קדקדמ
 טָאה ,גנּונדרָא ןּוא ּור יד ןטְיהּוצפָא ףיֹוא ןרָאװעג טעדנירג

 ,םיכוסכס עקִידרדסּכ יד טַימ ןּבעג הצע ןייק טנָאקעג טשִינ ךִיז
 ּבִיִלּוצ ןדרעװש יד טיט ןגָאלשעג ךַיז טָאה'מ עכלעו תעּב

 ןענעז עכלעו ,ןשטנעמ עטצעזעג יד רעּבָא ּביֹוא .הּבס עדַאיל ַא
 ןּבָאה ןּוא ,גנּונדרָא ןּוא ּור ּוצ עּבַיל טימ ןעגנּורדעגכרּוד ןעוועג
 -עג ןּבָאה ,קילּבּוּפער רעד טָארד סָאװ ,הנכס יד טַאהעג ןַיז ןיא
 ןּבָאה ,תֹורּכש ןוא תֹוחַייֹר ,תֹומּוהמ עקַיזאד יד ןּופ רעצ סטַאה
 רעּבײרט-תֹוליכר יד ןּוא רעליּפש:לפרעװ ,ּפעק-ץיה יד רַאֿפרעד
 זַא ,ןטלַאהעג ןּבָאה יײז ,טנעמעלע רעייז ןַיא ָ!װ טלַיּפשעג ךִיז
 טשרע ךַיז רַאֿפרעד ןּוא -- טינש רעייז ,טייצ רעיז זִיא טצִיא
 | .םִיעוּתעּתִיִסישעמ ענעדַישרַאפ טּביֹולרעד טֿכער

 =ןּבֹוא םעד זַא ןרעװ טגָאזעג טשרע טשינ ףרַאד סע ןּוא
 יעה עֶקיזָאד יד אּבָאלגַאז רעה ןעמונרַאפ טָאה ייז ןשִיװצ ןָא
 :רעטיר ןסיֹורג ןייז יא ןעקנַאדרַאֿפ ּוצ טַאהעג רע טָאה עינָאמעג

 ןיא טייקשהירּב ןּוא טשרּוד ןטק;טעזעג טשִינ ןייז יא ,םש ןכִיל

 ןייק ךיז ּוצ טָאה רֶע ןֿכלעװ ןִיא ,רוּבדה-ךּוּתח ןייז יא ,,ןעקנַירט |
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 ,תֹומרח ןּוא תוללק עטסרעטיב || יד טימ ןט;ש ןייא ןיא ןטלַאהעג טָאה רע ןּוא טרָעקַאלֿפּוצ רעמ ךָאנ ךיז םיא ןיא טָאה סעּכ רעד רָאנ ,ןטסיירט .טזָאלעג טשינ ךִז טָאה ץנשטֿבַאלש רעד .ןייז טלָאמעג טשִננרָאג סָאד ןָאק ,ריא ּוצ געו םעד טלעטשרַאֿפ טָאה טכַאמ עצנַאג ס;קצינלעימכ ןעװ ,טציא רעּבָא ,,לדיימ עמִירָא  סָאד ןכּוז ןעועג יז ןטלָאװ ,עצוװַאליּפ טשִינ ןעוו זַא ,טרעלקרעד םִוא לַאכימ רעה טָאה טְסומּוא י-ה | 5 "לָאז = לַאלימ רעה ,ריא טימ ךי טוס סָאװ "הרירּב-ןיאּב , ןוא "ץורכה, ןגעװ הנעט רעיא ןרעֿפטנערַאפ ּוצ טשִינ רָאנ ךיז טווורּפ רָיא - טנעה עשַירענידנצעג ןִיא רקֿפה ףיֹוא טזָאלעגרעּב;א םִידגֹוּב יװ יז ןּבָאה רימ -- ןהנעט רָע טגעלפ -- לַאֿכימ רעה ,טזָאלרַאֿפ יז ןּבָאה רימ, .לדמ ןעמירָא  םעד ְךָאנ ןּוא ;קסוס :עשקס רעה ןכָאנ שינעקנעב 7 םיא טרעטַאמ סע זַא ,ןגָאלק םִיא רַאפ ךיז טגעלֿפ רע ןוא ןעגנערּצרַאֿפ טנָאקעג טלָאמעד רע טָאה לַאכימ רעה ןטימ רָאנ .דרעװש ןייז ןיא טעּפעשטרַאֿפ ךיז קודנעײגײּברַאֿפ סָאה רע סָאװ ,ראֿפרעד רָאנ עװַאר ןופ 'קסוועשטנוד רעה םעד טקוזינוצ קרַאטש לָאמנייא רע טָאה גנומ ,ןטשַאזַא ןנא זַא ,ןֿפָארטעג ליֿפַא טָאװ'ס ,תמא ןטכער ַא ףיֹוא / ךיז ןגָאלש ּוצ ןּוא ןּפעשטוצוצ ךיז הטֹוג ,טערּומכעגנא ןּוא זייּב ןעוועג רע זיא ןעגנַאגעגסיֹורַא זיא רע ביֹוא ןּוא ,ןעגנַאגעגסיורַא טשִינ ןיא ןּוא טלעצעג ןיא רעדָא ּבוטש ןיא טכַאמרַאֿפ ךיז רע טָאה טלָאמעד -- הרוחש:הרמ ַא ןלַאפאּב רעּבָא םיא .טגעלפ טייצ ּוצ טייצ ןוֿפ .ןקָארשעגּפא טשינ ךַאז םּוש ןייק רַאפ ךיז טָאה עכלעוו ,טײקרעל;זטסּבלעז רעסיֹורג ןייז יא ,טַאהעג טשינ ןכיילג
 יי / גהבח רעיײרטעג ַא יװ טיײלגַאּב קיל - .ֶצטִׁש םִיָא  טָאה לַאכימ . רעה ןּוא ,טָאטשיטּפיוה רעד .ןוֿפ תֹונוז יד .טיִמ רעדָא םורּוּכש עטסערג יד טימ .אתּורבה ןּוא ,ןעקנעש יד ןיא - טכַארּברַאֿפ רֶע טָאה טייצ יד ןדימּת ;װ רעמ ךָאנ ןעקנירט ןּוא ןעילּוה ,טייצ רענערױלרַאֿפ רעד רַאֿפ ןעמענּפָא ןלעװ  ךיז טלָאװ רע יװ ךײלג ,אּבָאלגַאז רעה טגעלֿפ רעטעּפש .ןטלַאהעג נָא גנַאל טשננ ןכָאה רעצ ןוֿפ ןטּונימ עקיזָאד יד רעּבָא +

1 



 ,ריציפֶא ןּוא רענלעז רעטנכייצעגסיוא ןַא םגה ,לַאכימ רעה

 ,טײקטסנרע ענעי הטורּפ ןייק רַאֿפ טגָאמרַאֿפ טשינ רעּבָא טָאה

 רעה ןיא .טעצרַאעגסוא ןּבָאה םירּוסי ןּוא תֹורצ יד עכלעוװ

 :ָאלָאװ טָאה קילּבופער רַעד יּכגל בֹוח ןייז .לשמל ,ןיקסּוטעשקט

 .ןגָאלשַעג טָאה רע ןַא ,ןֿפֹוא םעד ףיֹוא ןענַאטשרַאפ יקסװָאיד

 ךַאז םּוׁש ןיק םיא זיא רעטײװ -- ןסייהעג םיא טָאה'מ ןעמעוו

 הגשה םּוש ןייק רע טָאה םינינע:ללּכ ןיא ,ןעגנַאגעגנָא טשינ

 טיירג ק;דנעטש רע זיא הלּפמ עשירעטילימ ַא ;טַאהעג טשינ
 י?גניא טשינרָאג לָאמנייק םיא זיא'ס רעּבָא ,ןענײװַאּב ּוצ ןעוועג

 ה 8 הרצ ַאזַא טקנּוּפ ןענעז תֹומּוהמ ןּוא ןתקולחמ זַא ,ןלַאפ

 ןעװעג טרָאװ ןייא טימ זיא סָאד .תֹולְּפמ יװ ,דנַאלרעטָאפ םעד

 יװ םעדכָאנ ,ףיז טָאה רעכלעװ ,שטנעמ:רקֿפה ַא ןַאמרעגנּוי ַא

 ןעקנּוזרַאֿפ ,טָאטש-טּפיֹוה רעד ןּופ למּוט ןיא ןלַאֿפעגנײרַא זיא רע

 ַא יװ טעּפעשעעגּוצ ךִיז ןּוא ןרעיֹוא יד רעביא ויִּב םיא ןיא

 =עֿפיטש ןיא יּבר ןייז ןעװעג זיא רע לײװ ,ןַאּבָאלגַאז ּוצ ןטלָאק

 ,סעצ;שטכַאלש יד ּוצ םיא טימ ןרָאֿפעג רע זיא יֹוזַא ןּוא ,ןעייר

 צנעגיוטשעג טשינ טליײצרעד עסֹוּכ ַא יב טָאה ַאּבָאלגַאז עכלעוו |

 ' טײצ רעּבלעז רעד ,ּוצ קידנעניװעג ,ןכַאז ענעגױלֿפעג טשינ ןּוא

 'םיא טימ ןעקנּורטעג טָאה רע ,לָארַאק ץנַירּפ ןרַאֿפ רעגנעהנָא

 ערייּב ךִיז ןּבָאה יז ,טיֹונ ַא ןיא טצישַאּב םיא טָאה ,ןעמַאזּוצ

 ןגילֿפ יד יװ טָאטש רעד ןיא יא ,דלעֿפ:לַאװ ןרעּביא יא טיירדעג

 .בװ ,לקנַיװ ןייק ןעוועג טשינ זיא'ס ןּוא -- לסעק ןקלדוז ַא ןיא |

 *עינ ןיא ןעוװעג ךיֹוא ןענעז ייז .ןכָארקרַאֿפ ןּבָאה טשינ ןלָאז יז

 ןטײצלָאמ ,תֹודּועס עלַא ףיֹוא ןּוא אננָאלּבַאי ןיא ןּוא ,טנערָאּפ

 ןּוא םּוטעמּוא ןעוועג ןענעז ייז ,ןקנעש יד ןַיא ןּוא ןטַאנגַאמ ייּב

 .טקַילײטַאּב ץלַא ןיא ךָיז ןּבָאה

 רע ,טנַאה עגנּוי יד טעשזדנעװסעג טָאה לַאכימ רעה םעד'

 זַא ,ןזיװַאּב טייצ רעּבלעז רעד ּוצ ןּוא ןזײװ טלָאװעג ךיז טָאהי

 ,ערעדנַא יד רעדײא ערעסעב ַא זיא עטכַאלש| עשִינִיַאהקּוא? ידי

 ןכיילג ןייק רָאג ךִיז .ּוצ ןּבָאה רענלעז סטשריֿפ  םעד : זַא ןּוא;

 ןשִיווצ סערּוטנַאװַא ןְכּוז ןרָאּפעג ! ןויּכּב רעּבירעד ןענעז ייז .טשיני

 ןוא ,םירֹוּבג רַאֿפ ןטלָאגעג ןּבָאה עֿכלעוװ ,טייל רעצישטנֶעל יד



 וצ ,ןשטנעמ סיקסװַאלסַאז קינימָאד טשריֿפ ןשנװע רקיע רעד
 ןּבָאה יז .האנש ערעדנוזַאב ַא טליפעג עדי ןּבָאה יז ץכלעוו
 ןגָאה עכלעװ ,רעפמעק עטסטמירַאּב יד וצ רָאנ טעּפעשטעג ךיז
 סיֹורָאֿפ ןּבָאה ייז ןוא ,םש ןרעכיז ןּוא ןטסעֿפ ַא טַאהעג ןיוש

 ןּוא ןעּפעשטּוצ ךיז טעװ רֶיא , .געלשעג ןּוֿפ ןַאלּפ םעד טמיטשַאּב -
 פָעװ ךיא ןּוא ,טגָאזעג לַאכימ רעה טָאה ,טייהנגעלעג ַא ןּבעג
 רעֿפמעק רעטקישעג ַא רעייז ,אגָאלגַאז ,"ןטערטסיֹורַא רעטעּפש
 .רעדורב ַא טימ ךיז ןגָאלש יצ ףיֹוא ןדחּפ ןייק טשינרָאג ןּוא
 ןטערטוצּפָא ןעװעג םיּכסמ ק;דנעטש טשינ טָאה ,ץישטֿפאלש
 .סָאז טימ ןסיוטשנעמַאזוצ יד ןיא סרעדנװַאפ ,ןיקסווָאידָאלָאװ
  ױצ ןּבָאה ּוצ ןעמוקעגסיוא זיא סע ןעװ רעּבָא ,ןשטנעמ סיקסווַאל
 ןטימ טגגּונגַאב ךיז רע טָאה ,ןַאמ:הרבח ףעצישטנעל ַא טימ ןּוט
 ןיֹוש ךיז טָאה ץישטכַאלש רעד ןעװ ןּוא ,טייהנגעלעג ַא ןּבעג
 ףיז אבָאלגַאז רעה טנעלֿפ ,טלדיזעג ןּוא דרעװש רעד ּוצ ןס;רעג
 ,ןסיװעג ַא ןָא ןייז טוומעג ךָאד טלָאװ ךיא !רעה ןיימ , ;ןֿפּורנָא
 .גײשַאב ַא ןוֿפ הנּכס רעד ןיא טלעטשעג ךייא טלָאװ ךיא ןעװ
 ךיז טסעמרַאּפ ;ךייא טימ ןײלַא ךיז קידנגָאלש ,טיֹוט ןכעלרעּפ
 ףיא לײװ ,םענײמ דימלּת ןּוא לדנּוז ןקִיזָאד םעד טימ ר סעּב
 עכלעזַא ךָאנ ."ןעמּוקייּב םיא שטָאכ טעװ רֶיֹא יצ ,טשינ סײװ
 ענײז טימ טקּורעגסיֹורַא יקסוָאידָאלָאװ רעה ךוז טָאה םירוּביד
 ענימ עטַאװעמּת ןּוא זָאנ ענעסיררַאֿפ ,ךעלעסגָאװ עטיירדעגפיורַא
 / ןיא טזָאלעג ךיז רע טָאה ,טשינ יצ ,ןעמונעגגָא טָאה'מ ןצ ןּוא

 עלַא רענִיא הירּב ַא ןעװעג תמאּב זיא סָאד יװ יֹוזַא ןּוא ,ץנַאט
 םעד טגײלעגקעװַא תויהש עגנַאל ןָא ךעלנייװעג רע טָאה ,תוירפ
 .סיֹוא עדייּב ךיז יז ןּבָאה ןעגנּולײװרַאֿפ עכלעזַא טָא ,רענגעק
 ןשִיװצ ןּוא רעטסײג עק;ּורמוא יד ןשיוצ םש רעייז ןּוא טכַארטעג-
 יהנֹוק ךַיז טָאה רעּבָא סרעדנוזַאּב ,ןסקַאװעג זִיא עטכַאלש רעד
 ףעד בוא, :טגָאזעג טָאה'מ ליײװ ,ַאּבָאלגַאז רעה ןעװעג םש
 "רעה ןייא רָאנ "!יבר רעד טשרע זיא סָאװ ,רעכלעזַא זיא דימלּת
 טשינ טײצ עגנַאל ַא ץעגרע ןיא יקסװָאידָאלָאװ טָאה ןּפמַאלרַאכ
 םיא טָאה'מ זַא ,טניימעג ּוליֿפַא טָאה רע -- ןעניֿפעגסיֹוא טנָאקעג:
 .עטיל ןייק טְקישעגקִירּוצ םינינע ןיא סע ץכלעו ןִיא רשֿפא
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 ,ןֿפָאװ סקעז טעמּכ ןעננַאגעגרעּבירַא ןענעז ןֿפֹוא ַאזַא ףיֹוא
 עקידנטײדַאּב טֿכַאמעג ןּבָאה םינינע:הֿכולמ יד ךיֹוא עכלעוו תעּב
 ,ןטַאדידנַאקירעדירּב יד ןשִיװצ ףמַאק רעפרַאש רעד .טירשטרָאֿפ
 .ּוצ ןּוא טייקיציה יד ,רעגנעהנָא ערעייז ןּופ ןעגנוגנערטשנָא יד
 רעּבירַא ןיא ץלַא סָאד ,רענַאזיטרַאּפ יד ןוֿפ ןטֿפַאשנדײל עטצייר
 ןַאי זַא ,טסוװעג ןיֹוש ןּבָאה עלַא .רכז ןּוא רוּפש ןָא טעמּכ
 לָארַאק ץנירּפ רעד לייוו ,ןרעװ ןּבילקעגסיוא טעװ שזרעימישזַאק
 ףיוא ןעוועג רּתוומ קיליװנרעג ןּוא רעדּורּב םעד ןטעוטעגּפָא טָאה
  ןקוָאד םעד ןיא סָאװ ,סָאד זיא אֹלֹפ ַא .רּוטַאדימנַאק ןייז
 ,ןעועג עירכמ ךס ַא םיטש סיקצינלעימכ אקוד טָאװה טגעמָאמ
 םעד ןייז םינּפ אֵשֹונ טעװ רע ןזַא ,טכירעג ךִיז ןכָאװ עלַא לײװ
 ,ןוצר ןייז טיֹול ןרָאװעג טלייוועג זיא סָאװ ,ןכלעזַא טר93 ,ךלמ
 עקַאט סָאמ רעסיורג ַא ןיא ןענעז ןעגנונֿפָאה עקִיזָאד יד ןּוא

 רעכלעו ,ןיקצעיװָאינשיװ רַאֿפ רעּבָא רַאֿפרעד ,ןרָאװעג .םיּוקִמ

 טרעהעגּפיוא טשינ ,וּתעשּב ָאטַאק יװ ,עגר ןייא ןייק ףיֹוא טָאה
 יֹוצ לָאז ָאגַאטרַאק רעשזָארָאּפַאז עקִיזָאד סָאד זַא ,ןרעדָאפ ּוצ

 ,ּפַאלק רעשִירֿפ ַא ןעװעג םינינעה-יונש ַאזַא זיא--ןרעװ טרעטש

 ןגעװ ענַארֿפ יד שיט ןֿפיוא ןעמּוק טוומעג ןיֹוש טָאה טצִיא

 יד ןַא ,טסּוװעג תמא טָאה טשריפ רעד .ןעגנולדנַאהרעטנּוא

 :סיֹוא ךיז הליחתכל ןלעװ ייז רעדָא ,ןעגנולדנַאהרעטנּוא עקִיזָאד
 :ץגרעביא אליממ ןכ;גניא ןלעװ ייז רעדָא ,טשינרָאג טימ ןזָאל
 ,טֿפנּוקּוצ רעד ןיא המחלמ יד ןעזעג טָאה רע ןּוא ,ןרעװ ןסָיר
 טעװ סע סָאװ ,קנַאדעג ןֿפוא ןלַאֿפַאּב םיא זיא קערש ַא רעּבָא

 :ךנַאהרעטנּוא יד ךָאנ .המחלמ רעקיזָאד רעד ןּופ לרֹוג רעד ןייז

 ךָאנ ןייז יקצינלעימֿכ רעטצִיטשַעג ץעזעג ןכרּוד רעד טעװ ןעגנּול

 :סיֹורַא טעװו רעװ ןּוא .רעֿכַאװש -- קִילּבּוּפער יד ןּוא ,רעקרַאטש

 יװ ,רערִיֿפ ןטמִירַאּב ַאזַא טימ ףמַאק םּוצ תולייח עריא ןריֿפ
 ,ןעמָארגָאֿפ עיינ ,תֹולּפמ עיינ ןעמּוק טשינ ןלעװ יצ ?יקצינלעימכ

 טשרייֿפ רעד לי ?רָאג זיּב ןכַאװשּפָא קילּבוּפער יד ןלעװ סָאװ
 ןטסעסייה םעד ,םיא זַא ,טסּוװעג ןּוא טרַאנעג טשינ ךױז טָאה
 :טפיֹוה יד ןּבעגרעּביא טשינ ןעמ טעװ ,ןלָארַאק ןוֿפ רעגנעהנָא
 .זַא ,רעדורּב םעד טגָאזעגּוצ תמא טָאה שזרעימישזַאק .עדנַאמָאק
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 עגעגייא ענייז יװ טקנוּפ ןבָאהיּביל רע טעװ רעגנעתנָא ענייז
 / רַעּבָא ,המשג עסיֹורג ַא טַאהעג טָאה שזרעימישזַאק .ןשטנעמ:
 ,קיטילָאּפ סרעלצנַאק ןּופ רעגנעהנָא ַא ןעװעג זיא שזרעימישזַאק
 ,עדנַאמָאק-טּפיוה יד ןעמענרעּביא ,סע טסײה ,טעװ רערעדנַא ַא
 גיא ,קילבוּפער רעד ּוצ ןייז טעװ ײװ ןּוא-טשריפ רעד טשינ)
 :רעּבִירַא ןיקצינלעימכ לָאז סָאװ ,רערִיֿפ ַא ןייז טשינ טעװ סָאד
 טָאה קנַאדעג ןקִיָאד םעד ףיֹוא .טייקטקישעג ןייז טימ ןגייטש
 ארֹומ יד יא -- ץרַאה סימערעי טמעלקרַאפ קָאטיײװ רעטלּפָאט ַא

 ,ל:פעג ערעװש סָאד יא ןּוא דנַאלרעטָאֿפ ןוֿפ טֿפנּוקּוצ רעד רַאֿפ -
 ןטסנ;דרַאֿפ ענייז זַא ,טעז רעֿכלעװ ,שטנעמ רעד טָאה סע סָאװ
 ןּוא תֹולוע ןעגנַאגַאּב םיא ןגעקַא ןרעװ סע זַא ,ןסעגרַאֿפ ןרעוו
 טשינ טלָאװ רע .םיא רעביא ּפעק יד ףיֹוא ןּבױה ערעדנַא זַא
 ץלָאטש טשינ טלָאװ רע ןעװ ,יקצעיװָאינשיװ ימערעי ןעװועג
 רעד ןּוֿפ לֹוע םעד ןגָארט ּוצ חּכּב טר;ּפשעג ךַיז טָאה רע .ןעװעג
 . רַאפרעד-ןעװעג ּואר ךיוא ּוצרעד זיא רע ןּוא ,עדנַאמָאק-טּפיוה
 | .ןטילעג טלּפָאט רע טָאה

 טשרִיֿפ רעד זַא ,ןרָיציֿפָא יד ןשִיװצ טגָאזעג ּוליפא טָאה'מ
 טעװ רע זַא ןּוא ןלַאװ יד ןוֿפ ףֹוס ןֿפוא ןטרַאװ טשונ טעװ
 רעד .ןעװעג תמא טשינ ויִא סָאד רעֹּבָא -- עשרַאװ ןּופ ןרָאֿפּפָא
 ּוליֿפא טָאה רע רָאנ ,ןרָאפעגּפָא טשינ ןיֹולְּב טשינ ןיא טשרִיֿפ
 טָאה רעכלעװ ,טנערָאּפעיג ןיא שזרעימשזַאק ץנירּפ םעד טכוזַאּב
 .ּוצ רע זיא ךָאנרעד ןּוא .דובּכ ןטסערג ןטימ ןעמונעגפיֹוא םִיֹא
 סע צעכלעװ ,טײצ ערעגנעל ַא ףיֹוא טָאטש יד ןיא ןעמוקעגקנר ,

 =ַאהעג ךִיז טָאה סע .םִינינע עשירעטילַימ ;ד טרעדָאּפעג ןּבָאה
 .רַאֿפ טָאה טשריֿפ רעד עֿכלַעװ לייח ןרַאפ ןעלטימ ןגעוו טלער
 .ָצג ןוּבשח סלָארַאק ףיֹוא ךִיִז ןּבָאה ייברעד .טרעדָאֿפעג טנשקע
 לײט ַא .,רעײג-סופ ןּוא רענּוגַארד טימ ןטנעמ;גער עיינ ןֿפַאש
 טָאה לײט ןטײװצ ַא ,סּור ןייק ןרָאװעג טקישעגסיֹורַא ןיֹוש ןענעז
 רעד טָאה קעװצ םעד ּוצ .ןדליצסיוא טֿפרַאדעג טשרע ןָעמ
 ןענעז סָאװ ,ןרוציֿפָא ןטייז עלַא ףיֹוא טקישעגרעדנַאנַאֿפ טשרִנֿפ-
 ןלָאז ײז זַא ,עיצַאזנ;גַאגרָא רעש;רעטַילימ ןוֿפ םינינע ןיא קב
 :ענ סיֹורַא ןענַעז סע .ןדליגסיֹוא קירעהעג יװ ןקלָאּפ עק;זָאד יד
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 עג ךיוא זיא ףֹוס םוצ ןוא ,לושרעיװ ןֹוא לעשּוק ןרָאװעג טקִיש
 / .ןיקסװָאירָאלָאװ ףיֹוא ייר יד ןעמוק

 טשייֿפ ןרַאפ ןלעטש וצ ףךיז פרעג םאא עמ טָמה לָאמנייא =
 | :?עפַאע ַאזַא ןּבעגעג םִיא טָאה רעכלעוו

 .ָאז ןייק וּוקפיל ןּוא עצ;בַאּב ךרור ןרָאֿפ טעװ רנא --
 א רַאֿפ טמִיטשַאּב ןענעז סָאװ ,דרעפ ןטרַאװ סע ּוװ ,ָארָאּב
 .ַאב ןּוא ןריקַארּבסיוא ,ןקּוקַאב ײז ריא טעװ טְרָאד גטנעמינער
 .נערּב יז רַיא טעװ ךָאנרעד ןּוא ,;קסווָאקסַאשט רעה םעד ןלָאצ
 ןקָאד םעד ףיֹוא ריא טעװ דלעג .רענלעז ;ד רַאפ רעהַא ןעג
 .ל;טסײמ-לָאצ ןוֿפ אשרַאװ ןיא ָאד ןעמוקַאּב םעניימ ט;וק

 .רַא רעד ּוצ ןעמּונעג דלַאּב ךיז טָאה יקסווָאידָאלָאװ רעה
 ,ןסַאלעג ןרָאֿפעג ןענעז יז ,דלעג סָאד ןעמּונעגּפָא טָאה ,טעב
 .טלעמיװעג טָאה אשרַאװ טייז רענעי ןוֿפ הביבס עצנַאג :ד ליו
 ׁשזַא ךעלפרעד :ד גדרעֿפ ןּוא סנגעװ ,רעניד ,סעצישטכַאלש ןוֿפ
 :ַאכ עלַא ןיא זַא ,טקַאּפעגילוֿפ יֹוזַא ןעוועג ןענעז עציּבַאּב יב
 ןּופ ןשטנעמ ןוֿפ גנַארדעג ַא ןשִיװצ ,טסעג טניוװעג ןּבָאה סעּפּול
 יד ןּופ ןעװעג טשִינ סױוטשנעמַאווצ ַא ז;א ןרּוטַאנ ענעדַישרַאֿפ
 2גימַאּב עטסערג יד ףיֹוא קידנקוק טשינ ןּוא -- ןֿכַאז ערעווש
 עדייב ;ד עקַאט סע טָאה ךיזןטלַאהרַאֿפ םענעדײשַאּב ןּוא ןעג
 ,ןטימעג טשינ טנײרֿפ

 עמשטערק רעד רַאֿפ ײז ןּבָאה ,עציּכַאּב ןיּב קידנרָאֿפּוצ
 דָארג יז ןּבָאה עכלעװ ,סעציטכַאלש קִיצנַאװצ ךרעּב ןהעזרעד
 ןַײרַא געװ ןיא ץוָאל טלָאזעג ךיז ןוא ךרעֿפ יד ףיֹוא טצעזעג
 ,טסירגַאּב קיטייזנגעק ךִיז ןּבָאה ןעגנולײטּפָא עדייּב יװ םעד ךָאנ
 ןוֿפ רעניַײא טָאה רעּבָא ָאד ,ןדײמ ךיד טלָאזעג ןיֹוׁש יז ןּבָאה
 טשינ ןּוא יקסװָאידָאלָאװ רעה ןפיֹוא ןוטעג קוק ַא רעטײר יד
 .ןטְירעגּוצ םיא ּוצ לענש רע זיא ,טרָאװ ןייק קידנגָאז

 -- ןגירשעגסיוא רע טָאה -- !רעדורּב ,ךַיד ּבָאה ךיא --|
 טסעװ ּוד -- ןענופעג ךיד ָּאה ךיא רעּבָא ,ןטלַאהַאּב ְךיז טסָאה
 טָאה -- !ןרעה עק;דענג !יעה !ןעײרדטױרַא טשינ טצְוא .רימ ךִיז

 ןלסיבַא ּוצ רָאנ טרַאװ-םירבח ענײז ףיא ןוטעג יירשעג ַא רע 4
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 ,ןלעװ טלָאװ'כ ןּוא ןגָאז סעּפע לריציֿפָא ןקיזָאד טעד ףרַאד ךִיא

 | ,רעטרעװ ענײמ ןוֿפ תודע ןייז טלָאז רָיא זַא
 =גךירֿפּוֿפ טימ ןּוטעג לכיימש ַא טָאה :טסװָאידָאלָאװ רעה

 ,ּפמַאלשַאכ רעה םעד טנעקרעד טָאה רע לייוו טייה

 .סיֹוא טשִינ ךִיִז ּבָאה ךיא זַא .תּודע ןיימ זַיא טָאג --

 ןײלַא םיא ּבָאה'כ ,אברדא -- טגָאזעג רע טָאה -- ןטלַאהַאּב
 יּוערּת חַימ ףיֹוא ףָאנ טָאה רָיֹא ַיצ ,ןגערֿפ טלָאװעג ןּוא טֿכוזעג -

 .ןענגעגַאּב טנַאקעג טשַינ ךַיז ןּבָאה רֶלמ רעּבָא .תֹומ

 = ןוטעג עשטּפעש ַא אּבָאלנַאז טָאה -- לַאכָימ רעה --

 ,םינינע:טסנַיד ןיא טר ָאֿפ רִיא

 ,ןּוטעג םורב א .לקסוָאידָאלָאװ .טָאה -- קנעדעג'5 --
 =ענג -- ןגירשעג ּפמַאלרַאֿפ טָאה -- !טיירג ךִיז ךַאמ --

 ןקָצד םעד ,קִיצּוצ ןקִיזָאד םעד טגָאזעגּוצ ּבָאה'כ !ןרעה רעקיד
 .ּפִא לעו'כ ןוא -- ןדײנשּפָא ןרעיֹוא יד םִיא לעװיֿכ זַא ,קענשו
 טַײײז !פמאלרַאכ ןיּב'כ !ִװ ,ץדייּב !פמַאל ַאכ ןיּב'כ יו ןעדיינש

 !טײרג ךִיד ךַאמ ,קיצּוצ ,ּוד ןוא ,ןרעה עניימ ,תֹודע
 -- !טשינ ּבָאה'כ ,ּבֵיֹל רַימ ןִיא טָאג ַיװ .,טשִינ ןָאק'כ --

 רָאּפ ַא ףיֹוא שטָאכ ּפָא ךימ זָאל -- טגָאזעג יײקסוָאידָאלָאװ טָאה
 ,גָעט

 ?ןלַאֿפַאּב ךַיד זיא רחּפ ַא ?טשִינ טסנָאק יד ,שטייט'ס --
 .ףיד ךיא לעװ ,ןלעטש טשינ עגר רעד ןיא ךיד טסעװ ּוד ּביֹוא
 ,ןגיוא יד רַאפ עּבָאּב:רעטלע ;ד ןעז טסעװ ּוד זַא ,ןייז קסּפ-םייקמ
 ןּוטנָא תֹורְצ ,ּוטסנָאק ןײגנײרַא געו ןיא ,גנַאלש רעקִיטֿפִיג ָא

 רעד ּוצ טמּוק סע זַא ןּוא ,ּוטסנָאק גנּוצ רעד טָימ ןסייּב ,ּוטסנָאק
 !ָאטשִינ ּוטסָיּב דרעװש

 .אּבָאלגַאז רֶעֹה טשַימעגנײרַא ךַיז טָאה ָאד

 טגָאזעג רע טָאה -- ןרַאנ םּוצ ךִיז טֿכַאמ רֶיא זַא ,עז'כ
 ףיֹוא לָאז גנַאפש רעקַיזָאד רעד זַא ,טעז ןּוא -- ןּפמַאלרַאכ ּוצ
 ןייק ךייא ןלעוו טלָאמעד לײװ ,ןּוט סנֹּבַא טשִינ תמא ןַא ףיֹוא
 ןעד רֶיֹא טעז ,לװייט םּוצ ןּופט ,ןֿפלעה טשִינ סרעטסַאלֿפ םבּוׁש
 ַא טי ,?םינינע .טסגַיד ןיא טרָאֿפ רִיצְיּפָא רעקיזָאד רעד זַא ,טשינ
 .יגער םֹוצ ןריֿפ רָימ סָאװ ,דלעג טִימ רוֿפ עק;זָאד ;ד ד ףיֹוא קוק

 י א
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 ךַאװ יד קַידנּבָאה זַא ,תֹוחּור ערלַא ֹוצ ,טײטשרַאּפ ןּוא ,טנעמ - |
 הטילש ןייק טשִינ רִיצִיֿפָא רעקִיזָאד רעד טָאה ,עסַאק רעד רעּבִיא |

 רעװ .ןגָאלש טשִינ ףייא טימ ךִיז ןָאק ןּוא ןָאזרעּפ ןייז ףיֹוא
 .לעז ןייק טשִינ ןּואהטֹוש ַא זיא רעד ,טשִינ סָאד טײטשרַאֿפ סע
 ןיֹוש ןּבָאה רֶיִמ ןּוא סּור ןוֿפ עדָאװעיָאװ םייּב ןעניד רֶימ .רעג !
 ןעמ רָאט טנײה רעּבָא ,ךייא |וֿפ תֹוירְּב ערעסערגנ ןגָאלשעג |

 טשִינ ךיײא טעװ סע זַא .ןּביולג רָימ טגעמ רֶיא ןוא ,טשִיני
 | ,ןעמּוקקעװַא

 ,דלעג טִימ ןרָאֿפ יז ּביֹוא ;טכערעג ךָאד ןענעז ײז -- |
 ןופ רעגייא טגָאזעג טָאה -- ןגָאלש טשינ עקַאס ךיז יז ןענָאק
 ,םירבח סּפמאלרַאכ

| 
 :עג טָאה -- !דלעג רעיײז ןָא ךימ טײג סָאװ רעּבָא -- |

 ,ןגָאלש רימ טימ ךה רע לָאז -- ּפמַאלרַאכ רעה רעד ןגנרש
 | .ךרעװש רעד טימ ןקַאה ןעמענ ךיא לעװ טשננ אה

 .הָעטיר ַא רעּבָא ,טשינ ךימ ךִיא ,לעװ טגייה ןגָאלש --
 -- טגָאועג לַאנימ רעה טָאה -- ןּבעג ךיא ?עװ טרָאװ ךעלי

 ּוװ םּורַא געט רַיֿפ רעדָא ײרד ןַיא ןלעטש ךימ לעװ ךיא זַא
 - ןטכילפ עגיימ טלָיֿפרעד ןּבָאה לעװ ךִיא רָאנ ַיִװ ,טלָיװ רָיֹא
 .רעקיזָאד רעד טִימ ןלעטשנד;רֿפּוצ טשינ ךיז טעװ רֶיא ּביֹוא ןּוא
 לעװ ךיא לי ,רעװעג סָאד ןלעטשנָא ןסיײה ךנא לעװ ,החטבה
 . טשִיג ,סעצישטכַאלש ט מ טשִינ ןוט ּוצ ּבָאה ךִיא זַא ,ןטכַארק ר:
  ּוצ ,סא רעּבירעד ךייא טּביֹולק .םינלזג טימ רָאנ ,רענעז טימ
 !ןיטש ּוצ ָאד טיײצ ןייֵק טשִינ ּבָאה ךיא לײװ ,תֹוחּור עד; -

 רענּוגַארד עקידנעטײלגַאּב יד ןּבָאה ,סָאד קידנרעהרעד
 ןּוא ,רעלַאפנָא :ד ףיֹוא ןסקִיּב יד ןּוֿפ ןריור יד טעדנעװעג דלַא?
 :רעװ ענעסָאלשטנַא סלַאכימ רעה ךיֹוא ;וװ ,גגּוגעװַאּב עקיוָאד 7
 סּפמַאלרַאכ רעה ףיֹוא םשֹור ַא טכַאמעג םִיּפ ַא ןעּבָאה ,רעט
 ַא ןיילַא טסָיּב ,טגָאזעג םִיִא יז ןּבָאה ,פָא ןיֹוש זָאל, ,םירבח
 ךָאד זיא סע ןּוא ,טסנַיד .טסייה סע סָאװ טסייוו ּוד ,רענלעו
 זיִא סָאד לייוו ,עיצקַאֿפס;יטַאס ַא ןעמּוקַאּב טסעװ ּוד זַא * ,רעכִיזו

 עשִינעטּור ;ד ןּוֿפ רענלעז עלַא !װ ,ןיושרַאּפ רעטסיירד ַא סעֿפג
 | / ףוד ןטעּב רֶיֹמ -- קירוצ ךיז טלַאה .ןקלָאּפ
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 :םוצ ,ןּכרָאװעג ךָאנ עלײװ ַא ךיז טָאה ּפמַאלרַאֿכ רעה
 םירּבח יד טעװ רע רעדָא זַא ,טּפַאֿכעג רעּבָא ךיז רע טָאה ףוס
 ןרעכיזמוא א ףיוא ןלעטשסיא ייז טעװ רע רעדָא ,ןרעזייּברעד
 'וצ טדנעװעג רעּבירַעד ךיז טָאה רע--רענוגַארד יד טימ ףמַאק
 :טגָאזעג ןוא ןיקסווָאידָאלָאװ

 ןלעטש ךיז טעװ ריא זַא ,טרָאװ רעייא טיג ױזַא ּביוא--
 ,ןײלַא רַאפרעד ןיוש ןכוזסױא ןילַא ךייא לעװ ךיא--

 ךיז לעװ ךיא ,לָאמ ייװצ םעד ןגעװ ךיז טגערפ ריא סָאװ

 .ןייז לָאז ,ךָאװטימ רימ ןּבָאה טנייה ;םורַא געט ריפ ןיא ןלעטש
 .טרָא ןַא טמיטשַאּב .רעגייז ַא ייװצ ,גָאטימֿכָאנ תּבש

 -רַאֿכ טָאה-טסעג ךס ַא ןַארַאפ זיא עציּבַאּב ןיא ָאד-- |
 .ָאד ןייז ןוש לָאז .תועינמ וצ ןעמוק ןָאק סע--טגָאזעג ּפמַאלי

 ףימ רַאפ ןוא רעקיאור ןיוש זיא+ טרָאד ,ווּוקּפיל ןיא ןּבענרעד
 .-ַאּב ןיא ךיז ןעניפעג ןריטרַאװק ערעזגוא לייו ,טייו טשינ
 .עציב

 --?טנייה יו ,סיורג ױזַא ןייז טעװ עינַאּפמָאק רעייא ןוא--
 .ַאּבָאלגַאז רעקיפיפ רעד טגערפעג טָאה

 .ןעמוק לעװ ךיא רָאנ--טגָאזעג ּפמַאלרַאֿכ טָאה--!ןיינ | ,ָא-- -
 .,ךיא ףָאה ,ריא ןוא .םיבורק עניימ ,עיקצילעש ןרעה יד ןוא
 ,רענוגַארד ןָא ןלעטש ךיוא ךיז טעװ

 - רעשירעטילימ ןיא לעוד ַא וצ ךייא ייּב ןעמ טייג רשפא--
 ַאזַא טשינ טליג זנוא ייּב--טגָאזעג לַאֿכימ רעה טָאה--גנוטײלגַאּב

 | ,עדָאמ
 --?וקּפיל ןיִא ,תּבש ,םורַא געט ריפ ןיא ,סע טסייה-- -

 ..שטערק רעד רַאפ ןפערט ךיז ןלעװ רימ--טגָאזעג ּפמַאלרַאֿכ טָאה
 !טָאג טימ טרָאפ טציא ןוא ,עמ

 ,טגָאזעג ַאבָאלגַאז ןוא יקסווָאידָאלָאװ ןּבָאה--!טָאג טימ
 :טָאה לַאכימ רעה .ןרָאפעצ קיאור ךיז ןענעז רענגעג יד

 .רַאפ רעקידנעמוק רעד ןופ ךעלקילג טליפעג ךיז סנטײצַאּב ןיוש
 :נָאל רעה םעד הנּתמ ַא ןעגנערּב וצ טכירעג ךיז ןוא גנולייוו
 / --רָאהיטעּפ םייּב ןדײנשּפָא טעװ רע סָאװ ,סעסנָאװ יד ןופ ןיג
 -ןייק ןרָאפעג רעטמיורעגפיא ןַא רעבירעד זיא רע .שפנ רעקס
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 ,שועימישוַאק ץנירּפ סעד ןפָארטעג ךיא טָאה רע ּוװ ,ווָארָאּבַאו
 - מ רעה רעד רעּבָא .געיעג ףיוא ןיהַא ןעמוקעג זיא רעֿפלעוװ

 ,לשומ ןקיטפניק םעד ןעזעג סגטייװ רעד ןופ רָאנ טָאה לַאנ
 רע טָאה געט ייװצ ןופ ךשמ ןיא .טלייאעג ךיז טָאה רע לײװ
 .סַאשט רעה םעד טלָאצַאּב ,דרעפ יד טקוקַאּב ,טריפעגסיוא ץלַא
 וליפא ,ןימרעט םוצ ןוא עשרַאװ ןייק טרעקעגקירוצ ,ןיקסווָאק
 -ַאוצ ,וּוקּפיל ןייק ןעמוקעג רע זיא ,רעירפ העש א טימ ךָאנ
 -רַאפ טָאה רע ןכלעװ ,לעשוק רעה ןוא ןַאּבָאלגַאז טימ ןעמ
 | ,תודע ןטייװצ ַא רַאפ ןטעכ

 ןטלַאהעג ז טָאה סע עֿכלעװ ,עמשטערק ַא ןיא קידנרָאפרַאפ

 -וצֿכרוד לסיּב ַא ךיז ידּכ ,ּבוטש ןיא ןײרַא יז ןענעז ,דיי
 ַא טימ ןעגנערּברַאפ וצ ןוא דעמ טימ לגרָאג םעד ןעקנעװש
 | ,ץסוּכ ַא יב סעומש

 ַאבָאלגַאז טָאה--?םייה רעד ןיא זיא רַאה רעד ,ךרַאּפ--
 .רעמשטערק םעֶד טגערפעג

 / ,טָאטש ןיא זיא רַאה רעד--
 | ?ןּוקּפיל ןיא ןעייטש סעצישטכַאלש ךס ַא--
 -עגּפָא ךיז טָאה רַאה ןייא רָאנ .טסוּפ ןיא ןנוא ייג--

 -יד טימ רַאה רעֿכײר ַא--ריקלֲא ןיא טציז ןוא רימ ייּב טלעטש
 .דרעפ ןוא רענ

 ?ןרָאפרַאפ טשינ ףיוה ןיא רע ןיא סעּפע סָאװרַאפ ןוא--
  סנקירעּביא .רַאװ רעזנוא טשינ םינּפא ןעק רע לייוו--

 ,טֿכַאמרַאֿפ שדוח ַא טייז ףיוה רעד ויא

 -עג ַאֿבָאלגַאז טָאה -!ּפמַאלרַאֿכ סָאד זיא רשפא ןוא--
 .טגָאז

 ,טרעפטנעעג יקסויָאידָאלָאװ טָאה--ןיינ--
 רע זיא סָאד זַא ,ךיז טֿכוד רימ ,לַאֿכימ רעה ,יע--
 ?ןייא ךייא טלַאפ סָאװ--

 .גנַאל ןיוש ,דיי .זיא סָאד רעװ ,ןוט קוק ַא ןייג לעװ'כ--
 ;רַאה רעקיזָאד רעד ָאד טייטש

 ,טשינ העש ייווצ ןייק ךָאנ ,ןעמוקעג רע זיא טנייה--
 . יא רע ןענַאװ ןופ ,טשינ טסייוו וד - ןוא--
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 . לייװ ,םיקחרמ ןּופ ןעמּוק ןּומ רע רעּבָא ,טשינ סייוו'5--
 ןּבָאה ןשטנעמ :;טרעטַאמרַאפ ןעװעג םיא ייּב ןענעז דרעפ יד
 | .לסײװ טײז רענעי ןופ שזַא זַא ,טגָאזעג

 -מָא ָאד שזַא סעּפע ךיז רֶע טָאה סָאװרַאפ ,ױזַא ּביוא--
 !טלעטשעג

 י ?סייוו רעוװ--
 -עג רעדיװ ַאּבָאלגַאז טָאה--ןוט קּוק א ןּוא ןייג לעװ'ֿפ--

 .רעטנַאקַאּב ַא סעּפע רשפא--טגָאז

 ,ריקלַא ןּופ ריט רעטֿכַאמרַאפ רעד וצ קידנעייגּוצ ןוא
 דרעװש רעד ןופ לטנעה ןטימ טפַאלקעגנָ ריא ןיא רע טָאה
 :טגערפעג ןוא

 ?ןײרַא ןָאק'מ ,רעה רעקידענג--
 ןופ םיטש ַא ןפורעגנָא ךיז טָאה--!טרָאד זיא רעװ ןוא--

 | ,קיגייװעניא

 יד קידנֿכַאמּפױא ,טגָאזעג ַאבָאלגַאז טָאה--רענעגייא ןַא--
 -יטֿפיר רעד וצ טשינ רשפא ,רעה ןיימ ,לחומ רימ טייז--.ריט

 ןיא ּפָאק םעד קידנקעטשנײרַא ,ןבעגעגוא רע טָאה--?טייצ רעק ר

  .ריקלַא
 ,ריט יד טקַאהרַאפ) ,ןגיוצעגקירוצ ךי רע טָאה לָאמַאטימ

 סָאד .ןגיוא יד רַאפ ןעזרעד טױט םעד טלָאװ רע יװ ךיילג
 -סערג רעד טימ ןעמַאזוצ המיא ןַא טקירדעגסיוא טָאה סנייז םינּפ
 ַא טימ ןיא ליומ סָאד טנפעעג טָאה רע ,טיײקטשודיחרַאפ רעט
 ןלעשוק ןוא ןיקסוָאידָאלָאװ ףיא טקוקעג ןגױא יד ןיא ןוענש

 ,טגערפעג יקסווָאידָאלָאװ טָאה--?ךייא .זיא סָאװ-- =
 !ןוהָאּב זיא ...טרָאד--טגָאזעג ַאבָאלנַאז טָאה--!ליטש--
 !ןעשעג ךייא זיא סָאװ ?רעװ--
 !ןוהָאּב ,..טרָאד--
 ,רעטרע יד ןופ ןעגנורּפשעגפיוא ןענעז ןריציּפָא עדייּב
 ּןרעװ :רעּביא ךייא טגייל ?ןרָאװעג העד-רסח טנעז ריא--
 !ןוהָאּב !ןוהָאּב--

 !ןייז טשיג ןָאק'ס-- |
 .רַאפ ָאד ייטש ךיא יװ !ןקידעּבעל ַא ךימ טעז ריא יוװ--
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 .עקילײה עלַא ייּב ןוא טָאג ייּב רעש ךיא ,ךייא
 -ָאװ טָאה--?ןרָאװעג טלמוטעצ ױזַא ריא טנעז סָאװ ןוא--

 טָאג םיא טָאה ,ָאד טרָאד זיא רע ּבױא--.טגָאזעג יקסווָאידָאל
 -יז טנעז ריא יז טקיאורַאּב .טנעה ערעזנוא  ןיא ןּבעגעגרעּביא
 !רע זיא סָאד זַא ,רעֿכ

 / -עג םיא בָאהֿכ .ךיַא טימ דער ךיא יװ ,רעֿכיז יױזַא--
 ,רעּביא ךיז טוט רע ,ןעז

 ?ןעועג ךייא טָאה רע ןוא--
 .ןיינ זַא ,ךיז טֿכוד ,טשינ סייוו'כ--
 יװ ןעקנופ טימ טצירּפשעג ןּבָאה ןגיוא סיקסוָאידָאלָאװ

 | | | ,ןליוק עקידנענערּב
 / ףסידנעלקָאש ;ליטש רעד ןיא טגָאזעג רע טָאה--!דוי--

 ןופ ריט ַא ןַארַאפ זיא !רעהַא םוק--טנַאה רעד טימ קרַאטש
 | ?ריקלַא

 ,ּבטטש רעקיזָאד רעד ךרוד רָאנ ,ָאטשינ--
 עשטּפעש ַא לַאֿכימ רעה טָאה--!רעטסנעפ ןרעטניה לעשוק--

 , !ןעמוקטנַא טְשיִנ טציא ןיוש טעװ רע--.ןוטעג .
 ןופ ןפָאלעגסױרַא טרָאװ ןייק קידנדער טשינ זיא לעשוק

 ,ּבוטש רעדי

 -יא טשינ--טגָאזעג .יקסווָאידָאלָאװ טָאה--ךיז טקיאורַאּב--|
 ךָאק סָאװ .טױט רעד טּבעװש ּפָאק ןייז רעּביא רָאנ ,ךייא רעּב

 !טשינרָאג--!ןוט ךייא רע |
 ---!ךיז וצ ןעמוק טשינ גנורעדנּוװרַאפ ןופ רָאנ ןָאק ךיא--

 :טֿכַארטעג רע טָאה ןצרַאה ןיא ןוא ,טרעפטנעעג ַאבָאלגַאז טָאה
 .זיא לַאֿכימ רעה ;ןּבָאה וצ ארומ ךיא ּבָאה סָאװ !תמא--

 !ןּבָאה ארומ ןוהָאּב לָאז--רימ טימ
 -עג ךיז רע טָאה םינּפ קידהמיא-זייּב ַא קידנלעטשנָא ןוא

 ,דרעװש רעד ןופ לטנעה םוצ טּפַאֿכ
 :טנעה .ערעזנוא ןופ טציא ךיז רָאט רע ,לַאֿכימ רעה--

 !ןעײרדסױרַא טשינ
  יףָאנ ךיז טליװ רימ לײװ ?רע רָאנ סָאד זיא יצ רעּבָא--

 ?ןוט וצ ָאד רע טָאה סָאװ ,ןבױלג טשינ ץלַא
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 .ןעגנוריּפשסיױא .ףיוא-.טקישעגרעתַא םיא .טָאה יקצינלעמכ-
 ןלעװ רימ ..לַאנימ רעה ,טרַאװ :גָאש רעד יװ רָאלק ןיא סָאד

 יד ןּבעגּפַא טעװ רע רעדָא :יאנּת ַא ןלעטש ןוא ןּפַאכ םיא
 םלא ןלעװ רימ זַא ,ןעשַארטס םיא ןלעװ רימ רעדָא ,ןיטשריפ
 | .טײקיטֿכערעג רעד ןּכעגרעּביא

 םוצ ןיײג רע לָאז ,ןיטשריפ יד ןּבענּפָא טעװ רע יֹּבַא- = |
 ,ה יב ֹי וה !לווייט

 ןוא ייװצ ?קינײװ וצ טשינ רימ ןענעז יצ רעצָא ,טוג--
 .הער היח ַא יװ ,ןקידײטרַאפ ךיז טעװ רע !רעטירד רעד לעשוק

 -י .ךיא רע טָאה ןשטנעמ רָאּפ ַא ןוא
 רימ ןלעװ-.ןשטנעמ ייװצ טימ ןעמוק טעװ ּפמַאלרַאכ--

 | | | !ַאְׁש--!גונעג !טקעז ןיז
 ויא ןוהָאּב ןוא טנפעעג ריש יד ךיז טָאה עגר רעד ןיא

 | | .ּבוטש ןּוא ןײרַא -

 תעּב ,ןַאּבָאלגַאז ןקרעמַאּב טזומעג טשינ רעירפ טָאה רע |
 -עזרעד .רע טָאה .טציא| .לייוו ,ךיקלַא ןיא טקוקעגנײרַא טָאה רע

 טקעדַאּב םיא ךיז טָאה םינּפ סָאד ,ןוטעג רעטיצ ַא םיא קידנע
 ץילּב ַא ןופ טײקלעגש רעד טימ ןוא טייקטיור רעקימַאלּפ ַא טימ
 --דרעװש רעד ןופ לטנעה םוצ ןוטעג ּפַאכ ַא טנַאה ןייז ךיז טָאה
 ךיז טָאה דלַאּב .ארמימּכ-עגר ַא טרעידעג טָאה ץלַא סָאד רעּבָא
 לסיּב ַא זיא סעֿכלעוװ ,םינּפ ןייז ףיוא- םַאלפ רעד .ןשָאלרַאפ

 | .ןרָאװעג סַאלּב -

 --טגָאזעג טשיגרָאג ןוא טקיקעג םיא ףיוא טָאה ַאבָאלגַאז |
 ןיא ןרעקידנגַײװש-ליטש ַא ןענַאטשעג ןױא זיא ןַאמַאטַא עעד -

 עקיזָאד יד ןוא-- ןעילפכרוד גילפ א ןרעה טנטקעג .ןטסלָאװ ףוטש

 טרעטנַאלּפעגפיונוצ ךיז ןּבָאה .סלרוג -ערעיײז סָאװ ,ןשטנעמ -ייווצ
 ,לעטשנָא םער טכַאמעג טציא ןּבָאה ,ןפוא ןקידהנושמ ַאזַא ףיוא
 ; / ,טשינרַאג ךיז ;ןענעק .ייֵז זַא

 - טָאה .לאֿפימו רעה םעד .טרעיודעג גנַאל גונעג טָאה סָאד
 י .טייקיפייא ןא טרעיד סע וַאי ,ןטכודעג  ךיז :

 -ַאְד ןופ ייא- טייוו--טגאזשג  -לָאמַאטימ- ןוהָאּב - טָאה--דיי--

 | {וורָאגַאז ןייק ןענ



 רעקידענג רעד--טרעפטנעעג דיי רעד טָאה--טייוו טשינ--
 ?רלַאּב טרָאפ רעה
 רעד וצ ןוטעג רעק ַא ךיז ןוא טגָאזעג ןוהָאּב טָאה--ָאי-- |
 .זיוה-רעדָאפ ןיא טריפ סָאװ ,ּבוטש ןופ ריט

 ,טיטש סַאּבָאלגַאז . ןעגנולקעגּפָא טָאה--לחומ טייז--
 יװ ךיילג ,טלעטשעגּפָא לָאמַאטימ ךיז טָאה קַאוָאק רעד

 ךיז קידנדנעװ ןוא ,ןסקַאװעגנײרַא דרע רעד ןיא טלָאװ רע

 ,עצרַאװש ענייז טזיּפשעגנײא םיא ןיא רע טָאה ,ןַאּבָאלגַאז וצ
 ,ןעלּפַא-ץרַאװש עקידהמיא

 .טגערפעג ץרוק רֹע טָאװ--!ריא טליװ סָאװ--
 .ץעגרע ןופ ךיז ןענעק רימ זַא ,רימ ךיז טֿכוד סעּפע--

 רעד ןיא הנותח רעד ףיוא ןעזעג לָאמַא טשינ ךיז רימ ןּבָאה
 ?סור ןיא ,םרַאפ

 -נגייל ,טרעפטנעעג קידהוַאג קַאזָאק רעד טָאה--!תמא ,ָאי--

 ,דרעװש רעד ףױא טנַאה יד רעדיװ קיד
 ַאּבָאלגַאז טָאה--?טנוזעג ןטימ סעּפע ריא טֿכַאמ סָאװ-- =

 .סױרַא גנילצולּפ ױזַא סעּפע טלָאמעד טנעז ריא תמחמ--טגערפעג

 טייצ ןייק טשינ וליפא ּבָאה ךיא זַא ,םרַאפ רעד ןופ ןרָאפעג
 | .ןטנעגעזעג וצ ךיז טַאהעג

 /  !שפנ-תמגע טַאהעג ןופרעד טָאה ריא ןוא--
 -עג ןטלָאװ רימ ,שפנ-תמגע טַאהעג ךיא ּבָאה יאדוא--

 טָאה ָאד) טרעסערגרַאפ ךיז טָאה םלוע רעד :עלהדיקר ַא טֿכַאמ
 -יזָאד רעד טָא .(ןיק ?סוװָאידָאלָאװ ףיוא ץקיוװעגנָא ַאּבָאלגַאז רעה
 טיירפעג ךיז טלָאװ רע ןוא ןרָאפעגנָא דָארג זיא רעטיר רעק
 - .ןענעקַאּב וצ ךיז רעטנענ ךייא טימ

 -נלעטשפיוא ,ןוטעג יירשעג ַא לַאכימ רעה טָאה--!גונעג--
 !ךיד ריטסערַא .ךיא ,דגוּב--לַאמַאטימ ךיז ןקיד

 ,ןַאמַאטַא רעד טגערפעג טָאה--?טכער ַא רַאפ סָאװ טימ--
 ,ּפָאק םעד ץלָאטש קידנּביײהפיוא

 ןוא קילביּפער רעד ןופ אנוש ַא ,דרומ ַא טזיּב וד לייוו--

 | .ןעגנוריּפשסיוא ףיוא רעהַא ןעמוקעג טזיּב וד
 יִסניוַצ סָגד ריא טנעז רעוו--ריא ןוא--
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 וד רעּבָא ,ןהנעטסיּוא טשינ ריד טימ ךיז לעװ ךיא זָא--
 !ןעײרדסױרַא טשינ רימ ןופ ךיז טסעוװ

 ךיז טלָאװ ךיא--טגָאזעג ןּוהָאֹּב טָאה--!ןעז ןלעװ רימ--

 וד ןעװ ,ןיּב ךיא רעװ ,טהנעטעגסיוא טשינ ךייא טימ ךיוא
 ,ןדרעװש טימ ףמַאק ַא ףיוא ןפורעגסױרַא רענלעז סלַא ךימ טסלָאװ

 ריד רַאפ ךיז ךיא לעװ ,טסערַא טימ וטסעשַארטס רעּבָא םיוק
 -ָארָאּפַאז ןופ ריפ ךיא ןֿבלעװ ,וירּב רעד זיא טָא :ןלעטשרָאפ

 קידנעניפעג טשינ ןוא שזעימישזַאק ץנירּפ םוצ ןַאמטעה רעׂשז
 װ .וָארָאּבַאז ןיק םיא טימ ךיא רָאפ ,טנערָאּפעינ ןיא םיא
 : .?ןריטסערַא טציא ךימ וטסעװ ױזַא

 -תולדג ןוטעג קוק ַא ןוהָאּב טָאה רעטרעװ עקיזָאד יד ייּב
 זיא לַאֿכימ רעה ןוא ,ןיקסווָאידָאלָאװ ףיוא קידהּפצוח ןּוא קיד
 וַא ,טריּפש רעכלעװ ,טנוה-דגַאי ַא יװ ,ןרָאװעג-לבלובמ רעייז

 טָאה ,ןוט וצ סָאװ קידנסיװ טשינ ןוא ,םיא טמוקטנַא היח יד
 טָאה עלייוו ַא .ןַאּבָאלגַאז ףיוא קילּב ןקידנגערפ ַא טדנעװעג רע
 ,טײקליטש ערעווש ַא ןטלַאהעגנָא

 ַא וטזיּב םיוק !ןלַאפרַאפ--טגָאזעג ַאּבָאלגַאז טָאה--!ַאה--
 רעד טימ רעּבָא ,ןריטסערַא טשינ ןיוש ךיד רימ ןענָאק ,חילש
 וד לײװ ,ןעשַארטס טשינ רעטיר ןקיזָאד םעד וטסלָאז דרעװש
 ךיז טָאה דרע יד זַא ,ןפָאלטנַא םיא רַאפ לָאמניײא ןיּוש טזיּב

 , ,טלסיירטעג שזַא
 ,טײקטױר-רוּפרוּפ ַא טימ ןגױצַאּב ךיז טָאה םינּפ סנוהָאּב |

 הּפרח יד .ןיקסווָאידָאלָאװ טנעקרעד רע טָאה עגר רעד ןיא לייוו
 ןיא טליּפשעצ טציא ךיז ןּבָאה ץלָאטש רעטעדנעשעג רעד ןוא !

 ןופ טנעמָאמ ןגעװ קנעדנָא רעד .קַאזָאק םענעקָארשרעדמוא םעד

 ןעװעג זיא סָאד .רעייפ ַא יװ ,טנערּבעג םיא טָאה ןפױלטנַא
 ןשיקַאזָאק ןייז ףיוא קעלפ רעטשיװעגּפָא טשינ רעקיצנייא רעד
 רעמ ,ןּבעל סָאד יװ רעמ טַאהעג ביל טָאה רע ןֿכלעװ ,םש
 .ץלַא יוװ

 -טלַאק רעטייוו טָאה ַאּבָאלגַאז רעקידמרַאברעדמוא רעד ןוא

 | | :טגָאזעג קיטולּב
 ַא זַא ,ןריולרַאפ טשינ ךעלעזײה יד רעיש טסָאה וד--
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 -..8 רע ןוא רעטיר ןקיָאד סעד ןעמונעגנָא שזַא טָאה .תונמחר
 טסטָאה וד ,קַאזָאק רעה רעקידענג !ופט .ןּבעל סָאד טקנעשעג ריד
 ןעװעג טזיּב ,ץרַאװ שירעּבײװ ַא ךיוא רעּבָא ,םינּפ שירעּביײװ ַא
 " ןעידביק םעד טימ ןוא ןיטשריפ רעטלַא רעד טימ הירּב ַא
 וצ ווירּב !רעסישנקָאלּפ סױא ּוטזיּב רעטיר ַא טימ רעּבָא ,טשריפ
 4 ןטלַאה וצ טשינ רעּבָא ,ןּפַאֿכרַאפ וצ ךעלדיימ ,וטסגיוט ןריפ
 ֹ ןוױא ענעגײא יד טימ םָאה'ֿכ ,ביל רימ ןיא טָאג יװ !המחלמ
 טָא !ופט !ופט .טזָאלעגּפָארַא ךיז ןּבָאה ךעלעוייה יד יו ,ןעזעג
 .וירב ַא טסריפ וד לייװ ,ןדרעװש ןגעװו ךיוא טציא וטסדער
 ךיז טסצישַאּב וד זַא ,ןגָאלש ריד טימ ךיז רימ ןלָאז יּױזַא יװ
 יז ןיא דמַאז ,ןגיוא יד ןיא דמַאז ?װירב ןקיזָאד םעד טימ)

 ,רעגלעז רעטוג ַא זיא לעימכ !קַאזָאק רעה רעקידענג ,ןגיוא
 ןקַאזָאק יד ןשיװצ ןַארַאפ רעבָא ,טוג ךיוא ויא סָאנָאװישק
 : !םינדחּפ ךס}
 ,ַאּבָאלגַאז רעה םוצ טקורעגוצ לָאמַאטימ ךיז טָאװ ןוהָאּב |

 רעה רעטניה טקורעגּפָא ךיג ךיוא ךיז טָאה ַאבָאלגַאז רעה ןוא
 -עג ךיז ןּבָאה סרעטיר עגנוי עדייּב זַא ,יװַא ןיקסווָאידָאלָאװ
 | ,םינּפ לא םינּפ ןענופ

 ּודּכ רָאנ ,ןּפָאלטנַא .ךייא ףַאפ ךיא ןיִּב קערש ןופ טשינ-- |
 .ןעװעטַאר ּוצ ןשטנעמ יד

 ,ןפָאלטנַא טזיב וד םימעט עכלעוו בילוצ טשינ סייוו'5--
 .,טנָאזעג לַאֿכימ רעה טָאה--ןפָאלטנַא טויב וד זַא ,סייװ'ֿפ רעּבָא -

 ןיֹוׁש וליפא ,ןגָאלש ךייא טימ ךיז ךיא לעװ םוטעמוא--
 | ,טציא ָאד |
 -רַאפ ,טגערפעג יקסוװָאידָאלָאװ טָאה--?סױרַא ךימ .טספור-- |
 | ,ןגיוא יד קידנרומשז ;
 טסָאה וד ,םש ןשיקַאזָאק ןיימ טקירדינרעד טסָאא וד- 2
 ,טולּב ןייד ןּבָאה ףרַאד ךיא !ןעװעג הזבמ ךימ

 ,טגָאזעג יקסווָאידָאלָאוו טָאה--טוג--

 ..נגוצ ַאּבָאלגַאז טָאה--אחינ זנוא זיא ביל זיא ךייא זַא--
 ?ןגעגּפָא ווירּב םעד ץנירפ .םוצ טעװ רעו .רעגָא--ןבעג
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 זיא סָאד ;ןוט ײװ טשינ םעד ןגעװ ּפָאק רעד ךייא לָאז--
 : יי !ךַאז ןיימ:

 -ַאז טָאה--אקוד טליװ ריא .זַא ,ךיז טגָאלש ױזַא ּביוא--
 רעקידענג ,םולשּב סיורַא טסעװ וד ּביוא ןוא--טגָאזעג ַאּבָאלג
 -עג וטסלָאז--רעטיר ןקיזָאד םעד טימ לגנַארעג ןופ ,קַאזָאק רעה
 טמוק טציא ןוא .רעטייװצ רעד ךימ לעטש ךיא זַא ,ןעקנעד
 -ֿביו סעּפע ךייא ּבָאה'5 ,זיוה- -רעדָאפ ןרַאפ ,לַאֿכימ רעה ,סױרַא
 | ,ןגָאז וצ סעקיט

 ןפורעגקעװַא ןוא ןעגנַאגעגסױרַא ןענעז טניירפ ייװצ יד
 -ָאלגַאז טָאה ךָאנרעד ,ריקלַא ןופ רעטסנעפ ןרעטניה ןופ ןלעשוקי
 :טגָאזעג ַאּב

 רע .טוג טשינ טייטש ןינע רעזנוא ,רעה רעקידענג--
 -רעד םיא רימ ןלעװ--ץנירּפ םוצ ווירב ַא תמא ןַא ףיוא טָאה
 ,רוטּפַאק רעד זַא ,טקנעדעג .רעֿכערּברַאפ רימ ןענעז ,ןענעגרה
 ײװצ ףיױא טּפשמ ,גנונדרָא יד ןטיהוֿצּפָא ןיא אדבּוע ןייז סָאװ
 !חילש ַא טרָאפ םינּפל ךָאד זיא רע ןוא--דלעפ-לַאװ ןופ ליימ-
 -ַאב ּוװ-ץעגרע רעטעּפש ךיז ןלעװ רימ ןדייס !ןינע רערעווש ַא
 טשינ ַא--ןצישַאּב רשפא זנוא טעװ טשריפ רעד רעדָא ,ןטלַאה
 עטיּב ךָאנ זיא--יירפ םיא ןזָאלּפָא רעדיװ ןוא .רעטיּב ןייז ןָאק
 .םערָא רעזנוא ןעיירּפַאּב וצ לטימ עקיצנייא סָאד זיא'ס .רער
 יז ךימ ןלעװ ,טלעװ רעד ףיוא ןייז טשינ טעװ רע זַא ,לדיימ
 ןוא ריא ןפלעה םינּפא ליװ ןיילַא טָאג .ןעניפעגסיוא רעטֿפײל
 .ןרעה עקידענג ,הצע ןַא טיג .ןיקסוטעשקס

 א .סעּפע ףיוא ןלַאפ ןיוש אמּתסמ ךָאד טעװ ריא--
 ,ןפורעגנָא ךיז לעשיק טָאה--.?האצמה:

 זַא ,סָאד - ןֹוטעגפיוא האצמה ןיימ טימ ןיוש ּבָאה ךיא--
 ,תודע ןּבָאה ןומ ןעמ רעּבָא .ןפורעגסױרַא ןײלַא זנוא טָאה רע
 ףיוא ןטרַאװּוצ ּלָאז'מ זַא ,זיא הצע ןיימ .ןשטנעמ עדמערפ
 רע זַא ,םיא יב ןלעוּפ וצ רעטנוא ךיז םענ ךיא .ןּפמַאלרַאֿפי
 ,ןגָאז-תודע רע לָאז ןייֵז קיטױנ טעװ סע זַא ןוא ןטער נּפָא לָאז
 .יטרַאפ ךיז טזומעג ןוא ןרָאװעג ןפורעגסױרַא ןענעז רימ זַא
 נָאד טָאה רע יװ ,ןענוהָאּב ןופ ןגירקסורַא ךיוא ףרַאד'מ .ןקיד:

197 



 םיא ךָאד יז טייג ,ןעמוקמוא טעװ רע ּבױא ,ןטלַאהַאּב לדיימ
 -ַאֹּב םיא ןלעװ רימ זַא ,ןגָאז רע טעװ רשפא--ןָא טשינ רעמ
 רע זַא ,רעסעּב יאדוא ךָאד זיא ,ןגָאז טשינ רע טעװ .ןרעװש
 -בושי טימ ןוא לֿכש טימ ןוט ץלַא ףרַאד'מ .ןּבעל טשינ לָאז
 .ןרעה עקידענג ,טצַאלּפ ּפָאק רעד .תעדה

 -עג לעשוק טָאה--?ןגָאלש םיא טימ ךיז טעװ רעװ ןוא--
 | | ,טגערפ

 --רעטייװצ רעד ךיא ןוא ,רעטשרע רעד לַאֿכימ רעה--
 .טגָאזעג ַאּבָאלגַאז טָאה

 רעטירד רעד ךיא ןוא--
 'ףיא--ןסירעגרעּביא לַאֿכימ רעה טָאה--ןייז טשינ ןָאק'ס--

 .ןגײלקעװַא ךימ רע טעװ .קע ןַא ןוא ןגָאלש ךיז לעװ ןײלַא/
 .טייהרעטנוזעג ןרָאפ ךיז רע לָאז--קילג ןייז זיא

 - =עג ַאּבָאלגַאז טָאה--ןפורעגסױרַא ןיוש - םיא ּבָאה ךיא !ָא--
 -ֹפָא ךיא לעװ ,ןסילשַאּב ױזַא טעװ ריא ּבױא רעּבָא--טגָאז
 .ןטערט

 וטימ ךיז טעװ רע יצ םיא ןופ קיגנעהּפָא זיא'ס ,וי--
 | ,טשינ םעניײק טימ רעטײװ רעּבָא ,ןגָאלש ָאי ךייא

 ,םיא וצ ןייג רימָאל ױזַא בוא --
 .ןייג רימָאל--
 -טּכױה רעד ןיא ןענוהָאּב ןפָארטעג ןוא--קעװַא ןענעז יײז

 ןצנַאגניא ןעװעג ןיש זיא קַאזָאק רעד .דעמ קידנקנירט ּבוטש
 | | | ,קיאור

 :ףימ לײװ--טגָאזעג ַאֿבָאלגַאז טָאה--רעה ןיימ ,רָאנ טרעה--
 .טָאה ריא .ןֿכַאז עקיטֿכיו רעיײז ןגעו ןדער ךייא טימ ןליוו

 .,ןסיװ טפיַאד ריא רעּבָא ,טוג--רעטיר ןקיזָאד םעד ןפורעגסױרַא
 'ףיא לייו ,ץעזעג סָאד ךייא טציש ,חילש א ריא טנעז םיוק זַא

 -סעּב עדליװ וצ טשינ ןוא ,קלָאּפ שיטילָאּפַא וצ ןעמוקעג טנעז -
 ,ןגָאלש טשינ ךייֵא טימ ךיז רימ ןענָאק רעּבירעד ןוא .סעיט
 -נרעג ןילַא טָאה ריא זַא ,ןייז דיעמ תודע יב טעװ ריא ןדייס
 -ישטכַאלש רָאּפַא רעהַא ןעמוק ןלעװ סע ,ןפורעגסױרַא קיליו
 טעװ ייז רַאפ--ןרילעוד טלָאזעג ןּבָאה רימ עֿכלעװ טימ ,סעצ
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 -יר ַא ןּכעג ךייא ןלעװ רעדיװ רימ ןוא--ןרעלקרעד סָאד ריא
 ןטימ ןליּפשוצ ךייא טעװ החלצה יד ּבױא זַא ,טרָאװ ךעלרעט
 רענייק ןוא ןרָאפקעװַא יירפ ריא טעװ ,ןיקסוָאידָאלָאװ + רעה
 ןלעװ ךיז טעװ ריא ןדייס ,תועינמ ןייק ןֿכַאמ טשינ ךייא טעװ
 | ,ןטסעמרַאפ רימ טימ ךָאנ

 ענעי רַאפ ןגָאז לעװ ךיא--טגָאזעג ןוהָאּב טָאה--םיּכסמ-- |
 לעװיֿפ ּבױא זַא ,ןשטנעמ עניימ ןגָאזנָא לעװ ןוא סעצישטֿכַאלש
 ,ןגָאז ןיקצינלעמֿכ ןוא וירּב םעד ןריפקעװַא ייז ןלָאז ןעמוקמוא
 .ןּבעג רימ טעװ טָאג ּבױא ןוא .ןפורעגסױרַא ּבָאה ןײלַא ךיא זַא |

 םש ןשיקַאזָאק ןיימ רעטיר ןקיזָאד םעד ייּב לעו'ֿכ ןוא החלצה
 ףיא ןטעּברַאּפ רעטעּפש ךָאנ ךייא ךיא לעװ ,ןעניוועגקירוצ
 יי | | .ןדרעװש

 ןַאּבָאלגַאז ןוטעג קוק ַא רע טָאה רעטרעװ עקיזָאד יד ייּב
 -עג טשימעצ לסיּב ַא זיא ַאּבָאלגַאז ןוא .ןײרַא ןגיוא יד ןיא
 | :טגָאזעג ןוא ןוטעג ײּפש ַא ,ןוטעג טסוה ַא טָאה ,ןרָאװ

 -ָאד םעד טימ תוחּכ ענייד ןוּורּפ טסעװ וד זַא .םיּכסמ--
 טעּברַא ןַא רַאפ סָאװ ,ןרעװ ריֹוװעג וטסעװ ,םעניימ דימלּת ןקיז
 -ַאפ .קיטֿביװ טשינ ןיא סָאד רעּבָא .ןּנָאה רימ טימ טסעװ ּוד
 ןרילעּפַא רימ ןכלעװ ןיא ,טקנופ רערעקיטֿכיװ רעטייווצ ַא .ןַאר
 ךיז רימ ןליװ ,קַאזָאק ַא טזיּב וד םגה לײװ ,ןסיװעג ןייד וצ
 יד טּפַאֿכרַאפ טסָאה וד .רעטיר ַא טימ יװ ןייז גהונ ריד טימ
 רבח רעזנוא ןופ הלּכ יד ,שטיוועצרוק ַאנעלעה ןיטשריפ .ןייליירפ

 רימ ּבױא זַא ,ןסיו ײז .ןגרָאּברַאפ יז טסָאה ןוא ,טניירפ ןוא
 . טשינרָאג ריד טלָאװ ,טּפשמ םוצ ןפורעג רַאפרעד ךיד ןטלָאװ
 ןיז רַאפ טֿפַאמעג ךיד טָאה יקצינלעמֿכ סָאװ ,סָאד ןפלָאהעג

 טלָאװ ןעמ ןכלעװ רַאפ ,אטח רערעווש ַא זיא סָאד לייוו ,חילש |
 טסנָאק ןוא ףמַאק ַא ֹוצ טסייג וד רעּבָא .טּפשמעג דלַאּב ָאד ךיד
 סָאװ .,ןגײלרעּביא ריד סע וטספרַאד רעּבירעד ןוא ,ןעמוקמוא
 -מוא טסֶעװ וד זַא ,לדיימ ןכעלקילגמוא םעד טימ ןרעװ טעװ

 סָאװ ,וד ,ןעמוקמוא ןוא ןדייל לָאז יז זַא ,ןעד וטסליװ ?ןעמוק
 זַא ,ץוש ןָא ןּבײלּב לָאז יז זַא ,ןעד וטסליװ !ּביל יז טסָאה וד

 ךיא וטסליװ !תורצ ןוא דנַאש ףיא טלעטשעגסיוא ןייז לָאז יז
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 | ?ןילּת ריא ןייז טיוט ןֿכָאנ
 ךעלנייװעגמוא ןעננולקעג םיטש סַאּבָאלגָאז רעה טָאה ָאד

 :טגערפעג טָאה ןוא--ןרָאװעג סַאלּב זיא ןורָאּפ ןוא ,טסנרע
 ' ;-73 ןופ ריא טליװ סָאוװ--
 ידֹּכ ,טינעטלטהַאּב ריא ןופ טרָא סָאד סיוא ןנוא יג--

 וא ןעניפעגסױא יז ןענָאק טיוט ןייד ןופ לַאּפ ןיא ןלָאז רימ
 ןיד רעּביא ןעמערַאברעד ךיז טעװ טָאג .ןתח ריא ןּבעגּפָא
 | ,וט סָאד טסעװ וד בוא ,המשנ

 טנעה יד ףיוא ּפָאק םעד טרַאּפשעגנָא טָאה קַאזָאק רעד
 קרַאטש ךיז ןּבָאה םירבה יירד יד ןוא ,טֿכַארטרַאפ ףיט ךיז ןוא
 ,םינּפ ןכעלגעװַאּב ןקיזָאד םעד ףױא םייונש יד וצ טקוקעגוצ
 ,תובצע רעקידנריר אזא טימ ןגיולטב ךיז לָאמַאטימ טָאה סעכלעוו
 ןטלָאװ ןליפעג עשימרוטש ערעדנַא ןוא ,החיצר ,סעּכ יװ ךיילג
 -ָאד רעד יװ ךיילג ןוא םיא ףא טלָאמעג טשינ לָאמנײק ךיז
 =נעּב ןוא עביל וצ ןרָאװעג ןפַאשַאּב רָאנ טלָאװ שטנעמ רעקיז
 םוצ ,ןגייװשליטש סָאד ןטלגהעגנָא טָאה טייצ עגנַאל ַא .שינעק
 ,םיטש סַאּבַאלגַאז ךרוד ןרָאװעג ןסירעגרעביא רעּבָא סע זיא ףוס
 | :רעטרעװ עקידנגלָאפ קידנגָאזסױרַא ,טרעטיצעג טָאה עכלעוו

 -רעד טָאג ךייא לָאז ,טרנעשעג יז טָאה ריא בוא ןוא--
 ַא ןעניפעג רעטסילק ַא ןיא שטָאֿכ לָאז יז ןוא ,ןלָאצַאּב רַאּפ
 ..,המחנ

 ,עטקנעּברַאפ ,עטֿכײפ ,ןגױא ענייז ןּביױהעגפיוא סָאה ןוהָאּב
 : :טגשזעג ױזַא טָאה ןוא

 ױזַא יו טשינ סייו ךיא ?טדנעשעג יז ּבָאה ךיא ּביוא--
 ךיא רעּבָא ,סרעטיר ןוא סעצישטכַאלש ןרעה ריא ,טביל ריא
 טױט ןופ ןעװעג ליצמ רַאּב ןיא יז ּבָאה ךיא ,קַאזָאק ַא ןיּב
 יװ טרָאד ןוא-.טריפעגסױרַא רּבדמ ןיא ךָאנרעד ןוא ,דנַאש ןוא
 -עגנָא טשינ יז רעגניפ ןייק טימ ,ןטיהעג ּפָאק ןיא  גיוא .ןַא
 וצ םינּפ ןטימ טקוּבעג ךיז ןוא ןלַאפעג ריא סיפ יד וצ ,טריר
 ןיב ,ןײגקעװַא ןסײהעג טָאה יז .דליּב ַא רַאּפ יװ ,דרע רעד
 -עמַאנ יד לײװ ,ןעועג טשינ רעמ יז ןוא--ןעגנַאגעגקעװַא ךיא
 וי | ,ןטלַאהרַאפ ךימ טָאה המחלמ
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 -!ןייטשייּב ןידה-םוי ןיא ףייא טעװ תוכז רעקיזָאד רעד--
 יז זיא יצ רעּבָא--קידנעמעטעּפָא ףיט ,טגָאזעג ַאּבַאלגַאז טָאה
 !סרעטָאט יד ןוא סָאנָאװישק זיא טרָאד ?טנרָאװַאב טרָאד

 :עג רע טָאה ךימ ןוא ,ץענעמַאק ייּב טגיל סָאנָאװישק--
 ןוא--קַאדוק ןייק ןייג לָאז רע יצ ,ןגערפ ןיקצינלעימכ וצ טקיש |

 ןענעז ,זיא יז ּוװ ,טרָאד ןוא ,ןעגנַאגעג ןיש אמּתסמ זיא רע
 -ָאט ןיײק טשינ ,סעכַאיל ןייק טשינ ,ןקַאזָאק ןייק טשינ ָאטשינ
 ,רעֿכיז טרָאד זיא יז--טרעט

 ?יז זיא ּוװ ןוא---

 לעװ ךיא---טליוו ריא יװ ןייז לָאז !סעֿכַאיל ןרעה ,טרעה--
 רעּבָא ,ןּבעגסױרַא ןסײה יז לעװ ןוא זיא יז ּוװ ,ןגָאו =

 בוא זַא ,טרָאװ ךעלרעטיר רעיא ןּבעג רימ ריא טלָאז ראט
 .ןכוז טשינ רעמ ןוש יז ריא טעװ ,החלצה ןּבעג רימ טעװ טָאג
 ךיא ןוא ,יקסטעשקס רעה ןרַאפ ןוא ךיז רַאפ ןגָאװצ טעװ ריא
 : .וגָאז ךייא לעװ

 ןפיא רענײא טקוקעגמוא ךיז ןּבָאה טנײרפ ירד יד
 | :ןטייוװצ

 טגָאזעג ַאּבָאלגַאז טָאה -!וט טשינ סָאד ןענָאק רימ--
 -ָאװ ןוא לעשוק ןכָאה-!טשינ ןפוַא םוׁשּב ןענָאק רימ ָא--

 .ןפורעגנָא ךיז יקסווָאידָאל .
 ןּבָאה עניז ןעמערּב יד ןוא טגטזעג ןוהָאּב טָאה--?ױזַא--

 .רַאפ--.טלקניפעג ןּבָאה ןגא יד ןוא ןגױצעגנעמַאזוצ םיא ךיז
 ןןוט טשינ סָאד ,סעכַאיל ןרעה ,ריא טנָאק סעּפע סָאװ

 ץוח ַא ןוא ,ָאטשינ יברעד זיא יקסוטעשקס רעה לייוו-- |
 ןרעהפיוא טשינ יז טעװ ןנוא ןופ רענייק זַא ,ןסיװ טײז םעד
 דרע רעד רעטנוא ןּבָאה ײ טסלָאז וד וליפא ןעװ ,ןכוז וצ
 ,ןטלַאהַאּב

 :טֿכַאמעג טפעשעג ַאזַא רימ טימ טלָאװ ריא ,סע טסייה--
 ןלָאצּפָא ריד ןלעװ רימ ןוא ,המשנ יד קעװַא ביג קַאזָאק וד
 סָאװ ןֹוא ןּבעלרעד טשינ סָאד טעװ ריא ַָא !דרעװש רעד טימ
 ןופ טשיג ןיא דרעװש עשיקַאוָאק ןימ זַא ,ךֹ ריא  טגיימ-
 ַא רעּביא ןגָאר יװ ,רימ רעּביא ןיוש טעקַארק ריא זַא--!לָאטש

201 



 טשינ ןוא ,ןעמוקמוא לעװ ךיא זַא ,סעּפע טגָאז רעװ ןוא--?הלבנ

 ןלעװ רימ !סרעייא ךיא ןוא ,טולּב ןיימ ןּבָאה טפרַאד ריא !ריא

 ?ןעמוקַאּב סנעמעװ טעװ סע רעװ ןעז
 ?ןגָאז טשינ ,סע טסייה ,וטסעוו-- |

 !עלַא ךייא טױט ַא--!ןגָאז ךיא לָאז סָאװ וצ ןוא--

 יד ףױא ךיד לָאזמ זַא ,טרעװ טזיּב !ריד טיט ַא--

 | ,ןגָארטעצ ןדרעוװש
 ךיז קידנלעטשפיוא ,טגָאזעג קַאזָאק רעד טָאה--טוורּפ-- |

 י | ,לָאמַאטימ
 ןעגנררּפשעגפיױא ךיוא ןענעז יקסװָאידָאלָאװ ןוא לעשוק !

 ,טנגעגַאּב ךיז ןּבָאה ןקילּב עקידנפרַאװנָא-המיא .רעטרע יד ןופ

 ןוא ןּפַאלק רעקרַאטש ןעמונעג החיצר ןופ ןּבָאה רעצרעה יד

 טשינ ןעװ ,ןעװעג טלָאװ ןופרעד ףוס רעד סָאװ סיײװ רעװ

 -סוא רעטסנעפ ןיא קידנעוט קוק ַא טָאה רעֿכלעװ ,ַאבָאלגַאז

 | ;ןגירשעג

 !ןעמוקעג זיא תודע יד טימ ּפמַאלרַאֿכ --
 -טיר רעקסרָאהיטעיּפ רעד עקַאט זיא םורַא עלייװ ַא ןיא

 ןײרַא ,יקצילעש ןרעה יד ,םירבח ייװצ טימ ןעמַאזוצ רעטסיימ

 ַאּבָאלגַאז ייז טָאה ןעגנוסירגַאּב ָעְטשְרע יד ךָאנ .ּבוטש ןיא

 .ןינע םעד ןייז ריּבסמ יז ןעמונעג ןוא טייז ַא ןיא ןפורעגקעװַא
 טָאה רע זַא ,טהנעטעגנייא יײז טימ טוג ױזַא טָאה רע ןֹוא

 סָצד ,טרעֿכיױרַאפ טָאה רֶע זַא ,טרפּב ,טגייצרעּביא דלַאּב יז

 -רוק ַא ףיוא לעוה םעד ןגײלוצּפָא רָאנ טעּב יקסווָאידָאלָאװ רעה

 טיירג רע זיא קַאזָאק ןטימ ףמַאק ןֿכָאנ דלַאּב זַא ןוא טייצ עצ

 ןעמונעג -ַאּבָאלגַאז רעה טָאה ָאד .לעוד םוצ ןלעטש וצ ךיז
 ןופ תאנש יד זיא סע ךעלקערש יװ ןוא טלַא יװ ,ןלייצרעד

 רעד ןופ אנוש ַא זיא רע זַא ,ןענוהָאּב וצ רענלעז סטשריפ

 ,םידרומ עטסֿכעלקערש יד ןֹופ רענייא ןוא קילּבוּפער רעצנַאג -

 ַא ,ןיטשריפ יד טּפַאֿפרַאפ טָאה רע יױזַא יװ ףוס םוצ ןֹוא

 ,ץישטֿבַאלש ַא ןופ הלּכ יד ןוא זיוה ןשהריש ַא ןופ ןייליירפ |

 בוא ןוא, .תודמ עֿכעלרעטיר עלַא ךיז ןיא ללוּכ זיא רעֿכלעװ

 -ירב רַאּפ ךיז טלַאה ןוא סעצישטֿכַאלש טנעז ,ןרעה עניימ ,ריא
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 ַאפ הלוע יד ןטכַארטַאּב ריא טזומ דנַאטש ןעלרעטיר ןופ ױעד
 : ןצנַאג ןגעקַא ןרָאװעג ןעגנַאגַאּב ןיא יז לייו ,עקידתופּתושּב ַא
 םעלַא םעד ךָאנ ריא טעװ--דיחי א ןופ ןָאזרעּפ רעד ןיא דנַאטש
 ןעמונעג טשינ המקנ ןייק ריא רַאפ לָאז סע זַא ,ןזַאלרעד
 יי /  "?ןרעװ

 .לְב ןוא ןטייקירעװש טֿכַאמעג תליחּת טָאה ּפמַאלוַאֿכ רעה
 ףיוא ןקַאהעצ ףֹּכיּת ןענוהָאּב ןעמ ףרַאד יװַא ּבױא זַא ,טגָאז
 ןײג רימ טימ ךיז לָאז יקסװָאידָאלָאװ רעה ןוא ,רעקיטש
 ,ןרעלקרעד טזומעג יײנספיוא ַאּבָאלגַאז רעה םיא טָאה ."ןגָאלש

 רַאפ טשינ טסַאּפ סע זַא ןוא ןייז טשינ ױזַא ןָאק סע סָאװרַאפ
 -ייא ףױא ןלַאפנָא לָאצ רעסיורג ַאזַא ןיא ןלָאז ייז זַא ,רעטיר
 .פ ,יקצילעש ןרעה יד ןפלָאהעגוצ םיא ןּבָאה קילג םוצ .םענ
 יעטנשקערַאפ רעד זיּב ,ןשטנעמ עטגיײלעגרעּביא ןוא עגולק עד
 סיּככמ ןוא ןגייצרעביא טזָאלעג ףוס םוצ ךיז טָאה! רעניווטיל
 ,ןטרַאװּוצּפָא ןעוועג

 .קירוצ ןֹוא ןשטנעמ ענייז וצ קעװַא ןוהָאּב זיא לייוורעד
 ,טרעלקרעד טָאה רע ןֿכלעװ ,ָאקנעשַאילע לוָאסע ןטימ ןעמוקעג
 ,ףמַאק ַא ףױא ןפורעגסױרַא סעצישטֿכַאלש יײװצ טָאה רע זַא

 / רעה ןרַאפ טרוחעגרעּביא ךיה עּבלעזסָאד רע טָאה ךָאנרעד
 ..יקצילעש ןרעה יד ןוא ּפמַאלרַאֿכ

 .עג יקסװָאידָאלָאװ טָאה- ןרעלקרעד רעדיװ רימ ןוא--
 טעװ ,רימ טימ ףמַאק ןיא ןייז חצנמ טסצװ וד ציֹוא זַא--טגָאז
 ךיז טסעװ וד יצ ,ןוצר ןייד ןופ קיג עהּפֶא ןייז טלָאמעד סע
 רעּבָא לַאפ ןייק ןיא ,ַאבָאלגַאז רעה ןטימ ןגָאלש ןלעװ ךָאנ
 עּפורג םוש ןײק ןוא ןפורסױרַא טשינ רעמ ךיד רענייק טעוװ
 ּוװ ןרָאפּפָא ריד טסעװ וד ןוא ןלַאפַאּב טשינ ךױא ךיד טֶעװ
 טרָאװ עֿכעלרעטיר סָאד ןּבעג רימ סָאװ ףיוא--ןלעװ טסעװ וד
 ןטעּב ,ןעמוקעג טציא טנעז ריא סָאװ ,ןרעה עניימ ךייא ןוא
 ,ןגָאװצ סָאד ךױא טייז רעיא ןופ טלָאז ריא זַא ,רימ

 -עג .סיקצילעש .עדייּב ןוא ּפמַאלרַאֿפ טָאה--וצ ןגָאז רימ--
 .ןָאט ןכעלרעיײּפ ַא ןיא טגָאז

 . -לעימֿכ ןקנעשאילע ןבעגעגרעּביא ןוהָאּב טָאה טלָאמעד
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 :טגָאזעג יֹוזַא ןוא שזעימישזַאק ץנירפ םוצ ווירּב סיקצינ
 ןוא ץנירּפ םעד ןּבעגּפָא ווירב ןקיזָאד םעד טסעװ וד--- -
 ,ןיקצינלעימכ ןוא םיא ןגָאז וטסעװ ,ןעמוקמוא לעװ ךיא בוא

 -רעד טשינ ןיּב ךיא זַא ןוא דלוש ןיימ ןעװעג זיא סָאד וַא

 ,דגֹוּב ַא ךרוד ןרָאװעג טענרה
 טָאה ,טקוקעגוצ טוג ץלַא וצ ךיז טָאה רעֿבלעװ ,ַאבָאלגַאז

 טשינ ךיז טָאה םינּפ ןּבירט סָאקנעשַאילע ףיוא זַא ,טקרעמַאב
 ןעװעג זיא רע ,םינפא--טייקיאורמוא עטסדנימ יד ןגָאלשעגּפָא

 .ןַאמַאטַא ןייז ןיא רעֿביז וצ
 -בַאלש יד וצ טדנעװעג ךיז קידהואג ןוהָאג טָאה לייוורעד

 .סעצישטי
 וצ ןעמעװ ןוא ןּברַאטש וצ טרעשַאּב זיא'ס ןעמעוו ,וג--

 | .ןײג ןענָאק רימ--.טגָאזעג רע טָאה--ןּבעל
 -רַאפ ,ןפורעגנָא עלַא ךיז ןּבָאה--!טייצ ,טייצ ןיוש--

 ןוא ןעלטרַאג יד רעטניה קער יד ןופ סעלָאּפ יד קידנשטַאק

 .סמערָא יד רעטנוא ןדרעװש יד קידנעמעג
 רעק ַא ךיז ןוא עמשטערק רעד רַאּפ סױװַא ןענעז יז

 :רעד עסיײװ ןשיװצ ןסָאלפעג טָאה סעֿכלעװ ,לֿכײט םוצ ןוטעג

 .ןסקיװעג עקידעֿפכ;טש עדליו עטֿכידעג ןוא ןזױר עדליװ ,רענ

 רעטעלּבעג סָאד ןפרָאװעגּפָארַא ןיוש תמא טָאה טסּברַאה רעד
 טֿכידעג ױזַא ןעװעג ןענעז ןסקיװעג יד רעּבָא ,רעמייב יד ןופ

 ןופ דנַאּב ַא יו ןגצעג ךיז ןּבָאה ייז זַא ,טסערּפעגפױנוצ

 יד וצ זיּב שזַא רעדלעפ עטסוּפ יד ךרוד טעה עזַאג רעצרַאװש

 .-ול ַא רעּבָא ,רעכיײלּב ַא ןעװעג תמא זיא גָאט רעד .רעדלעוו

 סָאװ ,טייקרעטױל-טסּברַאה רעקידהרוחש-הרמ רענעי טימ רערעט

 דלָאג טימ טמיױזעגמורַא דלימ טָאה ןוז יד .תּוקיתמ טימ לופ זיא

 יד טכיל טימ ןסָאגַאּב ןוא .רעמייּב יד ןופ ןגייוצ עטעקַאנ יד

 טייז ַא ןָא לסיּב ַא ןגיצעג ךיז ןּבָאה סָאװ ,םיחטש-דמַאז עלעג

 -עז תודע ערעייז ןוא רעפמעק יד ,לֿבײט ןופ גערב ןטכער ןופ

 ,םיחטש-דמַאז ענעי וצ ןעגנַאגעג דָארג ןענ
 .טגָאזעג אבָאלגַאז טָאה -- ןלעטשּפָא ךיז רימ ןלעװ טרָאד--

 ,טרעפטנעעג עלַא ןּבָאה--טוג--
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 הוס םיצ ,רעקיאורמוא לָאמַא סָפװ ןרָאװעג זיא ַאגָאלגַאז
 :טמיורעגנייא םיא ןוא ןיקסוָאידָאלָאװ וצ ןעננַאגעגוצ רע זיא

 ,ילַאכימ רעה--

 | ?סָאװ--
 ףַאז ןיד וט ןוא ,לַאלימ רעה ,טָאג ןיא קנעדעג-

 יד ,לרוג סיקסוטעשקס טציא טגיל טנַאה ןייד ןיא !תומלשּב
 לײװ ,ןבעל ןיימ ןוא ןגייא ןייד ,ןיטשריפ רעד ןופ טייהיײרפ
 .טימ ךיז ךיא לעװ ,ןטָארעג טשינ ריד טעװ סע ,הלילח ,פיוא
 | .ןּבעג הצע ןייק ןענָאק טשינ חצור ןקיגָאד םעד

 ;ןפורעגסױרַא םיא ריא טָאה סָאװרַאֿפ ױזַא ביױא-- |
 ןיא ןוחטּב טַאהעג ּבָאה'כ .טרָאװ ַא טגָאזעג ּבָאה ךיא-- |
 ךיא גָאה םעטָא א ,טלַא ןױש ןיִב ךיא רעּבָא ,לַאֿבימ רעה ,ריד
 ןָאק טישֿכּת רעקיזָאד רעד ןוא ,ךז טלַאהרַאפ רע ,ןצרוק א
 ,לַאֿכימ רעה ,קױמ רעתמא ןַא זיא סָאד ,םעלַאּב ַא יװ ןעגנירּפש

 רענילק רעד טגָאזעג טָאה-ןעִימַאּב ךיז לעװ ךיא--
 | וי | .רעטיר

 !טומ םעד טשינ רילרַאפ .ןפלעה טָאג ריד לָאז--
 | !ארומ ןייק טשינ טָאה-
 יד ןופ רענײא ןעגנַאגעגוצ םיא וצ ןיא עגר רעד ןיא

 יי | .יקצילעש ןרעה
 --רערעיײא ץַאזָאק רעקיזָאד רעד זיא לּבחמ רעסיורג ַא--

 .יילג ַא יװ ,זנוא טימ ךיז טײגַאּב רע--טגָאזעג ליטש רע טָאה
 ןייז !הרובג ַא רַאפ סָאװ ווה .רערעסעּב ַא יװ טשינ ביוא ,רעֿפ
 .ץישטֿכַאלש ַא סעפע ףיוא ןקוקרַאפ טזומעג ךיז טָאה עמַאמ

 .ַא סעּפע ךיז טָאה רעֿכיג--טגָאזעג ַאּבָאלגַאז  טָאה--!ע- = }
 | | | .עמַאמ ןייז ףיוא טְקוקְרַאפ ץישטכַאלש

 .טנָאזעג יקסווָאידָאלָאװ טָאה--ױזַא ךיוא ןיימ | ךיא--
 '.,ןּפורעגסיוא לָאמַאטימ ןוהָאּב טָאה--ןלעטש ךיז רימָאל--
 !ןלעטש ךיז רימָאל ,ןלעטש ךיז רימָאל--
  -בלַאה ַא ןיא סעצישטֿבַאלש יד .טלעטשעג ךיז ןּבָאה ײז =

 ,ןטייווצ ןגעקַא רענייא ןוחָאּב .ןוא יקסוָאידָאלָאװ ,לוגיע
 ;טװורּפעגסױא .ןיֹוׁש זיא סָאװ ,שטנעמ סלַא יקסווָאיזָאלָאװ
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 ּפַאט ַא טשרעיג טָאה ,גניי ךָאנ ויא רע טגה ,ןֿכַאז עכלעזַא ןיא
 רע טָאה ןָאנרעד ,טרַאה זיא'ס יצ ,דמַאז סָאד סופ ןטימ ןוטעג
 .םֹוא עלַא ןקרעמַאּב קידנליו ,ןטייז עלַא ףיוא טקוקעגמוא ךיז
 טָאה רע זַא ,ןעװעג קיטנעק זיא'ס ןוא ,ןדָאּב ןופ ןטײקֿכײלג
 וצ ןעמוקעגסיוא םיא ךָאד ןיא'ס .טצעשעגגנירג טשינרָאג ךַאז יד
 ץנַאג רעּביא טגנילק םש ןייז סָאװ ,רעטיר ַא טימ ןוט וצ ןּבָאה
 ןוא רעדיל ןעגנוזעג טָאה קלָאפ סָאד ןֿכלעװ ןגעװ ,עניַארקוא
 סיורג ױזַא ,סור ץנַאג ןיא טנַאקַאּב ןעװעג זיא סע ןעמָאנ סנעמעוו
 רעטושּפ ַא ,לַאכימ רעה .םירק זיּב שזַא ,זיא יז יװ טיירּב ןוא
 ןעגנונּפָאה עסיורג ןדנוּברַאפ טָאה ,רענוגַארד יד ןופ קינשטורַאּפ
 ַא ךױא רעדָא ,טױט ןלופמור ַא רעדָא :ףמַאק ןקיזָאד םעד טינ
 ,טקיסעלֿבַאנרַאפ טשינרָאג רע טָאה רעּבירעד ןוא ,ןוחצנ ןלופמור
 ַאזַא טימ ןוט וצ ןּבָאה וצ יואר ןיא רע זַא ,ןוייװ וצ ידּכ
 -עגמוא ןַא טקירדעגסױא םינּפ ןייז ךיוא טָאה רַאפרעד .רענגעק
 טָאה ,טקרעמַאּב יז טָאה ַאּבָאלגַאז זַא סָאװ ,טייקטסנרע עֿכעלנייװ
 .ַא רע טָאה-טומ םעד טרילרַאפ רע, ףקָארשרעד שזַא ךיז רע
 ןיִב םיא טימ ןעמַאזצ ןוא ,ןריולרַאפ זיא רע--ןוטעג טֿכַארט
 | - "!ןריולרַאפ ךיא ךיוא

 טוג טָאה רע יװ םעדֿכָאנ ,יקסװָאידָאלָאװ טָאה לייוװרעד
 .קָאר םעד ןעלּפענקפיוא ןעמונעג ,ןדָאּב םעד טֿכַארטַאּב

 ךיז ןלעװ רימ רעּבָא-טגָאזעג רע טָאה-טלַאק זיאיס--
 .ןעמערַאװרעד

 ךיז ןופ ןּבָאה עדייּב ןוא ןוטעגֿכָאנ ךיוא םיא טָאה ןוהָאּב
 -עג ןענעז ייז זַא ױזַא ,םישוּבלמ עטשרעּביוא יד ןפרָאװעגּפָארַא

 ןּבָאװ רעטעּפש-.רעדמעה יד .ןיא ןוא ןזוה יד ןיא רָאנ ןּבילּב
 ,לּברַא יד ןעשטַאקרַאפ טנַאה רעטֿכער רעד ףיוא ןעמונעג יז

 ורעה רענַײלק רעד ןעזעגסױא טָאה קידֿכעּבענ יװ רעּבָא
 םיא טָאה'מ !ןַאמַאטַא ןקראטש ;ןֹוא ןקיסקיועג םעד ייּב לַאכימ
 טקוקעג ארומ טימ ןגָאה תודע יד !ןעזעגסיױרַא טשינ טעכּכ
 -סומ עקידלַאװעג יד ףייא ;טסורּב רעטיירב סקַאזָאק םעד ףױא
 -ַאקרַאפ םעד רעטניה ןופ טקעלּפטנַא ךיז ןּבָאה עֿכלעװ ,ןלוק

 עקנעס ןוא ןּפינק ןופ םינפ ַא טַאהעג ןּבָאה ןוא לּברַא ןטעשט
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 ףמַאק םוצ ךיז טלעטש לטנץה ןיילק ַא זַא ,ןעזעגסיוא טָאה סע
 -ופ ךיז ןּבָאה רעֿכעלזָאנ סנוהָאּב ,רעלדָא-ּפעטס ןקיטֿכעמ ַא טימ
 ,טולּב טּפַאנשרעד סנטייצַאּב טלָאװ רע יװ ךיילג ;ןזָאלּבעגרעדנַאנ

 עצרַאװש יד זַא ,טּפמורשעגפיונוצ ױזַא םיא ךיז טָאה םינּפ סָאד -
 ,ןעמערּב יד וצ ןיּב ןֿכירג וצ ןזיװעגסיוא ךיז טָאה ענירּפושט
 .טָאה רע--טנעה יד ןיא טרעטיצעג םיא טָאה דרעװש יד ןוא
 ףיוא טרַאװעג ןוא רענגעק ןיא טזיּפשעגנײרַא ןגיוא עקיריג ענייז
 .עדנַאמָאק ַא

 -עג קדוּב ךָאנ טכיל םייּב טָאװ יקסװָאידָאלָאװ רעה ןוא
 עלעג יד טימ ןגֹוװַאּב טָאה ,דרעװש רעד ןופ ףרַאש יד ןעװ
 .עיציזָאּפ רעד ןיא טלעטשעג ךיז ןוא ךעלעסנָאװ

 ! ַא ּפמַאלרַאֿכ טָאה--ןײז ָאד טעװ עקטַאי עתמא ןַא--
 / .ןיקצילעש וצ ןוטעג םורּב

 ַא טָאה עכלעו ,םיטש סַאגָאלגַאז ןעגנלקעגּפָא טָאה ָאד
 | :טרעטיצעג לסיּב

 ןָא טּבײה ,,ענָאנ סטָאג ןיא--



 .לטיּפַאק

 טָאה ףרַאש ַא ןוא ןזרעװש יד ןוטעג ץילּב ַא ןּבָאה סע

 ךלַאּב ךיז טָאה ץַאלּפ-ספמַאק רעד .ףרַאש ַא ןיא טּפַאלקעגנָא

 רעדליװ .ַאזַא טימ ןפירגעגנָא טָאה ןוהָאּב לײװ ,טרעדנעעג

 ַא ףיוא ןעגנורּפשעגקירוצ זיא יקסװָאידָאלַאװ רעה זַא ,החיצר

 יד .ןעיצקירוצ טזומעג ךיוא ךיז ןּבָאה תודע יד ןוא טירש רָאפ

 ,ךיג ױזַא ןגיולפעג ןענעז דרעװש סנוהָאּב ןופ ןגָאזגיז עקיצילּב

 טשינ ייז ןָאד תודע יד ןופ ןגױא ענעקָארשעגרעּביא יד זַא

 דיא לַאֿכימ רצה זַא ,ןטֿבודעג יז ךיז טָאה סע--ןגָאיֿכָאג טנָאקעג

 טָאג ןייא רָאנ זַא ןוא טקלדַאּב ,ןעמונעגמורַא ייז ןופ ןצנַאגניא

 ןקיזָאד םעד רעטניה ןופ ןסײרעצסױרַא םיא .ןיז חוּכּב טעװ

 ןײיא ןיא ןסָאגעגפױנוצ ךיז ןּבָאה ּפעלק יד .ּפעלק ןופ םרוטש

 רעטרעדורעגפיוא רעד ןופ לּבריװ רעד ,ףייפעג ןֿפעלרעהפיואמוא

 זיא קֵאזָאק ןופ החיצר יד .רעמינּפ יד ןיא טּפַאלקעג טָאה טפול

 ןיא ןועגש-ספמַאק רעדליוו ַא טּפַאֿכעגנָא םיא טָאה סע :ןסקַאװעג

 -טניװ-םרוטש ַא יװ ןיקסווָאידָאלָאװ ךיז רַאפ ןסיוטשעג טָאה רע

 יולּב ןוא ןגיוצעגקירוצ רדסּכ ךיז טָאה רעטיר רעניילק רעד ןֹוא

 ךיז טָאה טנַאה עטֿכער עטקערטשעגסױַא ןייז :טקידיײטרַאפ ךיז

 יקירוצ רע טָאה רעגניפ יד טימ ןױלּב ,טרירעג טשי:רָאג טעמּכ

 -עגפוא ןוא כלּוגיע-ּבלַאה עלענש קנַאדעג ַא יװ יד טּפַאלקעג

 טלעטשעגרעטנוא ףרַאש יד ,ןעגנוטסעמרַאפ עדליוו סניהָאּב טפַאֿפ

 ךיז ןוא טצישַאּב ךיז רעדיװ ןוא ןגָאלשעגּפָא ,ףרַאש ַא רעטנוא

 ןופ ןגױא יד ןיא ןגױא יד טקעטשעגנײרַא ,ןגיוצעגקירוצ ךָאנ

 ןיװעגס'וצ רע טָאה ןצילּפ עקיגַאזגיז יד ןשיװצ ןוא קַאזָאק

 ןסערטעגסיורַא םיא ןענעז ןקַאב יד ףיוא רָאנ ,קיאור ןיז וצ

 .ןקעלפ עטיור
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 .ץירק א ךָאנ ץירק ַא ,ּפַאלק ַא ךָאנ ּפַאלק ַא טרעהעג רָאג
 ,טכײרטעג רע טָאה--!ךָאנ ךיז טקידיײטרַאפ רע--
 ןרעה י"ז טעשטּפעשעג ּבָאה--!ךָאנ ךיז טקידײטרַאפ רע--

 ,ּפמַאלרַאֿכ ןוא יקצילעש

 ליטש לעשוק טָאה-- דמַאז םוצ טרַאּפשעגוצ ןיוש זיא רע--

 ,ןּבעגעגוצ
 -עג קוק ט ןוא גיוא ןַא טנפעעג רעדיװ טָאה ַאבָאלגַאז

 : ,ןוט
 טרַאּפשעגנָא טעמּכ ךיז ןּבָאה סעציײלּפ סיקסווָאידָאלָאװ

 ןעועג טשינ ךָאנ טציא זיּב םינּפא ןיא רע רעּבָא ,דמַאז ןפיוא
 -עג ןענעז םינּפ ןיז ףיױא ןקעלפ עטױר יד רָאנ ,טעדנּוװרַאּפ
 8 ןגָאלשעגסױרַא םיא ןּבָאה ןרעטש ןפױא ןוא רעפרַאש ןרָאװ
 | - ,סנפָארט-סייווש - רָאּפ

 ,גנונפָאה טימ ןוטעג ּפַאלק ַא טָאה ץרַאה סַאּבָאלגַאז

 --הירב רעסיורג ַא ךיוא סעּפע ךָאד ןךיא לַאֿכימ רעה--- |

 ,ןײטשּפָא ףוס לֹּכ ףוס ךָאד טעװ רענעי ןוא--טֿכַארטעג רע טָאה
 טָאה סייווש ַא ,סַאלּב ןרָאװעג עקאט זיא םינּפ סנוהָאּב

 טָאה דנַאטשרעדיװ רעד רעּבָא ,ןרעטש םעד טלרעּפַאּב ךיוא םיִא
 ןּבָאה ןייצ עסיײװ יד :סעּכ ןדליוו ןייז טציירעצ רעמ ךָאנ רָאנ
 טסורּב רעד ןופ ןֹוא סעסנָאװ יד רעטניה ןופ טקנַאלּבעג םיא
 .ןעּפָארֿכ דליו ַא ןסירעגסױרַא ךיז טָאה

 ןוא גױא ןופ טזָאלעגסױרַא טשינ םיא טָאה יקסווָאידָאלָאװ
 .טקידיײטרַאפ ךיז רדסּכ

 סָאד ךיז רעטניה טריפשרעד טָאה רע ןעװ ,לָאמַאטימ |
 ךיז טָאה רעקוקוצ יד--טעשטרָאקעגפיױנוצ ךיז רע טָאה ,דמַאז
 .גייא לייװרעד ךיז טָאה רע ןוא ,ןלַאפעג זיא רע זַא ,ןטֿפודעג
 - ףוג ןצנַאג םעד ןוא--טצעזעגוצ ךיז ,טעטטרָאקעגפיונוצ ,ןגיוּבעג
 . -  .קַאזָאק ןופ טסורג רעד ןיא ,ןיטש ַא יװ ,ןוטעג-ףרָאװ ַא

 ,ןגירשעגסיוא ַאּבָאלגַאז טָאה -!טריקַאטא רע--
 .טרזהעגרעּביא עקירעּביא יד ןּבָאה---!טריקַאטַא רע--
 ףיז טָאה קַאזָאק רעד ףןעװעג עקַאט סע ןיא ױזַא ןוא
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 טָאה רעכלעװ ,רעטיר רענײלק רעד ןוא ,ןגיוצעגקירוצ טציא

 קיטֿכעמ ױזַא טָאה ,רענגעק ןופ חוּכ ןצנַאג םעד טנעקרעד ןיוש

 ןטלַאהרַאפ םעטָא רעד ךיז טָאה תודע יד ייּב זַא ,ןפירגעגנָא

 --עמערַאװרעד ןּבױהעגנָא ךיז טָאה רע ,םינּפא ;טסורּב רעד ןיא

 טָאה רע ;ןטָאשעג ןעקנופ ךיז ןּבָאװ ךעלעגױא עניילק יד ופ

 ןיע-ףרהּכ ַא ןיא טָאה ,ןעגנורּפשעגפױא זיא ןוא טצעזעגוצ ךיז
 םורַא דרעװש רעד  טימ טעֿכָאפעג טָאװה ,סעיצױָאּפ יד ןטיבעג
 .טרָא ןפיוא ןעיירדוצסיוא ךיז ןעגנוװצעג םיא ןוא קַאזָאק םעד

 -עגסױא ַאּבָאלגַאז טָאה--!רעטסיײמ ַא ָא !רעטסיימ ַא ָא--
 | .ןפור

 .ןפוועגנָא ךיזי לָאמַאטימ ןוהָאּב טָאה--!ןעמוקמוא טסעוו--
 לוק-רעדיוװ ַא יו יקסווָאידָאלָאװ טָאה--!ןעמוקמוא טסעוו--

 | ,טרעפטנעעגּפָא

 רָאנ טנַאקַאּב זיא סָאװ ,ץנוק ַא טימ קַאזָאק רעד טָאה ָאד

 ןופ דרעװש יד ןפרָאװעגרעּביא לָאמַאטימ ,רעפמעק עטסקנילפ יד

 -ניל רעד טימ ןבעגעג ןוא עקניל יד ןיא טנַאה ר.טֿכער רעד
 -עג יװ ןיא לַאֿכימ רעה זַא .,ּפַאלק ןֿכעלקערש ַאזַא טנַאה רעק

 / .דרצ רעד ףױא ןלַאפעג רענוד ַא ןּופ ןפָארט
 ,ןוטעג יירשעג ַא ַאּבָאלגַאז טָאה --!ַאירַאמ סוזעי--
 עקַאט רַאפרעד ןוא ןלַאפ;ג ןויּכּב זיא לַאֿכימ .רעה רעּבָא

 רענײלק רעד ,טפול יד ןלינשעגֿפרוד רָאנ דרעװװש סנוהַאּב טָאה

 טימ טעמּכ ןוא ץַאק עדליװ ַא יװ ןעגנורּפשעגפיא זיא רעטיר
 ןיא ןוטעג ץעז ןקידארומ 8 ףרַאש רעד ןופ גנעל רעצנַאג רעד
 | /  .טסורּב רעטקעדענּפָא סקַאוָאק םעד

 ןוא ,טירש ַא טֿכַאמעג ,ןוטעג לקַאװ ַא ךיז טָאה ןוהָאּב

 יָאלָאװ רעה ;סיוטׂש ןטצעל םעד ןּבעגעג תוחוּכ עטצעל יד טימ

 א לָאמ ייװצ ךָאנ טָאה ,ןגָאלשעגּפָא טֿכײל םיא טָאה יקסװָאיד

 ןיז טָאה דרעװש יד-ּפָאק םענעגיוּבעגנייא ןיא ןוטעג ּפַאלק

 קַאזָאק רעד ןוא טנעה עוָאיטֿכַאמ סנוהָאֿב ןופ טשטילגעגסױרַא

 -נוא דלַאֹּב זיא רעכלעװ ,דמַאז ןפיוא םינּפ ןטימ ןלַאפעג זיא

 עשוולַאק רעטיירּב ַא ךרוד ןרָאװעג טברַאפַאּב טור םיא רעט

 | ,טולּב
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 ךיז טָאה ,ףמַאק םייּב ןעוועגייב זיא רעֿכלעװ ,ָאקנעשַאילע
 .ןַאמַאטַא ןופ ףוג ןפיוא ןפרָאװעג

 טרָאװ ןייק טנָאקעג טשינ טייצ עסיװעג ַא ןבָאה תודע יד
 ךיז טָאה רע ;ןגיושעג ךיא טָאה לַאכימ רעה ןֹוא ,ןדערסױרַא

 -ץעג רעווש ןוא לדרעווש ןפיוא טרַאּטשעגנָא טנעה עדייּב טימ -
 ,טמעטע

 .ליטש סָאד ןסירעגרעביא רעטשרע רעד טָאה  ַאּבָאלגַאז
 ;ןגייווש

 טגָאזעג רע טָאה-ןעמענמורַא ךיד ךימָאל ,לַאֿפימ רעה--
 ,רעטרירעג ַא

 ,טלגנירעגמּורַא דלַאּב םיא טָאה'מ
 ןלָאז !הגרדמ רעטשרע רעד ןופ רעפמעק ַא טנעז ריא-

 ,טגָאזעג יקצילעש ןרעה יד ןּבָאה-!ןפערט ןליוק ךייא
 .רַאֿכ טָאה-.!רוּבג רענעטלַאהַאּב ַא ריא טגעז ,עז ךיא יוו---|

 טשינ לָאזמ ידּכ ,ךייא טימ ןגָאלש ךיז לעװ ךיא--טגָאזעג ּפמַאל
 טלָאז ריא וליפא ןעװ רעּבָא ,ןקָארשרעד ךיז ּבָאה ךיא זַא ,ןגָאז
 -ַארג ךיא ,ךייא ךיא רילוטַארג ,ןייז קסּפ-םייקמ ױװַא ךיוא ךימ
 !ךייא רילוט

 טָאה ןעמונעג ךוּת ןיא לײװ ,ּורצ רעסעּב טזָאל ,טע-- |
 .,טגָאועג ַאּבָאלגַאז טָאה-ןגָאלש וצ ךיז סָאװ בילוצ טשינ ריאט

 ןיימ ןגעװ ךיז טלדנַאה ָאד לי ,ןייז טשינ ןָאק סע-
 --טרעפטנעעג רעטסיימטיר רֹעקסרָאהיטעיּפ רעד טָאה-עיצַאטוּפעו
 .ןּבעגקעװַא ּפָאק ןיימ ןרעג לעו'ֿפ רעֿכלעװ רַאפ

 .מָא רעסעּב רימָאל ,ןּבָאה טשינ ּפָאק רעיא ףרַאד ךיא--
 -נגָאז תמא םעד לייוװ-ןפורעגנָא ךיז יקסווָאידָאלָאװ טָאה--ןזָאל
 -ץגנײרַא טשינרָאג ,טניימ ךיא ּוװ ,טרָאד ןייא ךיא ןיּב ,קיד
 -נַא ןַא ןיײגנײרַא טרָאד ךייא טעװ סע .ןײרַא געװ ןיא ןעגנַאג !

 ,ךיא טשינ רעּבָא ,רימ ןופ רערעסעּב ַא ,רערעד
 ?טסייה'ס--
 ,טרָאװ ךעלרעטיר ןיימ ךייא ביג ךיא--
 "לה ןּבָאה---ךייא ןשיװצ םולש ןייז ןיוש לָאז ױזַא ּביוא--

 'ו ,ןפורעגסיוא לעשוק ןוא סיקצילעש
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 ;קידנעגעפע ,טגָאזעג ּפמַאלרַאֿכ טָאה---ױזַא ןייז ןיוש לָאז--
 /  .סמערָא יד

 "יז ןּוא ןלַאפעגנײרַא ייז ןיא זיא קסוָידָאלָאװ רעה
 העי טכליהעגּפָא ׁשוַא טָאה סָ} זַא ,ןשוק ךיז ןעמונעג ןבָאה
 :טגָאזעג טָאה ּפמַאלרַאֿפ רעה ןוא--םיחטש-דמַאז יד

 :ריא זַא רעּבָא ,טנעקעג טשינ וליפא ךייא ּבָאה ךיא--= |
 ךרעװש רעד טימ רעּבָא !זיר ַאזַא ןייז-קסּפ-םייקמ ױזַא טעװ
 0 | !ןײגמוא ךיז טנעקעג ךיוא רע טָאה

 ַאזַא ןיא רע זַא ,ןלַאפעגניא טשינ וליפא רימ זיא'ס--|

 ?ןענרעלסיוא טגָא ָאקעג סָאד ךינ רע טָאה ּוװ ןוא רעטסײמטֿפעפ
 :טדנעוועג טײקמַאזקרעמפיוא ענײמעגלַא יד ךיז טָאה ָאד

 רעד רַאפ טָאה ָאקנעשַאילע ןֿכלעװ ,קַאזָאק ןקידנגיל םעד ףיוא
 עג ַא טימ ןוא ףױרַא םינּפ ןטימ טיירדעגרעּביא טייצ רעקיזָאד
 טשינ זיא םינּפ סנֹוהָאּב .ןּבעל ןופ םינמיס םיא ןיא טֿכזעג ןייוו
 :טקעדַאּב ןעװעג זיא סע לײװ ,ןענעקרעד וצ .ןעװעג ךעלגעמ
 ,ןדנּוװ יד ןופ ןסָאלּפעגסױרַא טָאה סָאװ ,טולּב םנּפַאצ טימ
 - -ילגרַאפ דלַאּב ןיא ןוא ,ּפָאק ןיא ןעמוקַאּב טאה רע עֿכלעװ
 "ףעד ףיא דמעה סאד .טפּול רעטלַאק רעד ףיוא ןראוועג טרעוו

 רעּבא ,טולּב טימ טצענַאּב ןצנַאגניא ןעװעג ךיוא זיא טסורּב
 אה רע םינּפא ,ןּבעל ןופ םינמיס ןזיװעגסױרַא ךָאנ טאה ןוהָאּב
 ןוא ,טרעטיצעג ןּבָאה ענייז סיפ יד ,סעיסלּוװנָאק-הסיסג טַאהעג
 ַאבָאלגַאז .דמַאז סאד ןסירעג ןּבאה רעגניפ עטמורקעגסיוא יד
 .טנַאה רעד טימ גנוגעווַאּב ַא טֿכַאמעג ןוא ןוטעג קוק ַא טאה

 ךיוש ךיז טנגעזעג רע--טגאזָעג רע טאה-!גונעג טאה רע--
 | .טלעו רעד טימ

 ,קידנקוק סיקצילעש : .ןופ רענַײא טגָאזעג טאה--!יַא--
 ,תמ ַא .ןיוש זיא סאד--רעּפרעק ןפיוא

 : ,ןטינשעצ רעקיטש ףיוא טעמּכ זיא רע--
 :-אלָאװ טאה--רעטיר ַא ןעװעג לָאמניײא ןיוש זיא סאד--

 .ּפאק ןט' } ,קידנעלקאש ןוטעג םורּב ַא יקסווָאיד
 -=ֹוצ .ַאבָאלּצַאז טאה--םע4 ןגעװ ךיוא ךיא סייװ סעּפע

 .ןבעגעג
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 .קעװַא ןוא ןפעלש טלָאװעג ָאקנעשַאילע טָאה לײװרעד
 -עג ויא רע יװ רעּבָא ױזַא ,ןַאמַאטַא ןֿכעלקילגמוא םעד ןגָארטי

 ןוהָאּב ןוא ,שטנעמ ְךעגנוי טשינ ןוא רעכַאװש גונעגַא ןעוו
 זיִּב ,טנאקעג טשינ רעּבירעד רע טָאה--זיר ַא ןעװעג טעמּכ ויא
 טָאה ןוהָאּב ןוא ,געוו קיטש רָאּפש ַא ןעועג זיא עמשטערק רעד
 -ַאסע רעד טָאה סָאד קידנעעז .ןּברַאטש טנָאקעג עגר עדַאיל ַא
 :סעצישטֿכַאלש יד וצ טדנעװעג ךיז לֹוא

 ןיא--טנעה יד קידנגיילפיינוצ ,טגָאזעג רע טָאה--ןרעה--
 !טפלעה ,רעטסנייר-רעטסקילײה רעד ןוא רעזיילרעד ןופ ןעמָאנ

 טלַא ןיִּב ךיא .טנוה ַא יװ ןּברַאטש ָאד לָאז רע זַא ,טשינ טזָאל |
 ןיא בושי רעכעלשטנעמ ַא ןוא ,ןגָארט טשינ םיא ןאק ןוא
 | ,,,טייוו

 טײקנסיּברַאפ יד .טקוקעגמ'א ךיז ןּבָאה סעצישטֿכַאלש יד
 .רעצרעה סנעמעלַא ןיא ןדנּוװשרַאפ ןיוש זיא ןענוהָאּב ןגעק

 --טנוה ַא יװ ןזָאלרעּביא טשינ ָאד םיא ןעמ ןָאק יאדוא--
 רימ ןּבָאה םיוק--.ןוטעג םורּב ַא רעטשרע רעד ַאּבָאלנַאז טָאה
  זנוא רַאפ ןױש רע ויא ,םיא טימ לעוד ַא ףױא טלעסשעג ךד
 .ףליה ַאזַא טמוק סע ןכלעװ ,רענלעז ַא רָאנ ,רעױּפ ןײק טשינ
 ?ןרעה עניימ ,ןגָארט ןפלעה םיא רימ טעװ רעװ

 -רַאֿפ טָאה--עקרוּב ןײמ ףיוא םיא טגָארט ױזַא ביוא--
 יי | | ,ןּבעגעגוצ ּפמַאל

 רעד ףױא ןגעלעג ןיוש ןוהָאּב זיא םורַא עליו ַא ןיא-- |
 -וָאידָאלָאװ ,ַאּבָאלגַאז טּפַאעגנָא ןּבָאה ןקע עריא סָאװ ,עקרוּב
 .ײלנַאפ ןיא ,הרבח עצנַאג יד ןוא--ָאקנעשַאילע ןוא לעשוק ,יקס
 -ַאּפ טימ קעװַא ויא יקצילעש ןרעה יד ןוא ּפמַאלרַאֿכ ןופ גנוט
 י .עמשטערק רעד וצ טירש עֿכעלעמ

 רע--טגָאזעג ַאּבָאלגַאז טָאה--רע טאה ןּבעל רעװש ַא-- ר
 זַא ,טגָאזעג ריִמ טלָאװ רעצימע ןעװ ,טָאג ןײמ .ךאנ ךיז טריר
 ,ןגָארט ױזַא םיא לעװ ןוא םַא ןיז ןייז לָאמַא ךָאנ לעװ ךיא
 וצ ַא ּבָאה'5 .קווח רימ ןופ טכַאמ רע זַא ,טנײמעג ךיא טלָאװ
 םיא לעווי .ןלַאפרַאפ רעּבָא ,ןײלַא סָאד סיײװ ךיא ,ץרַאה ךייוו
 ןלעװ טלעװ רעד ףױא זַא ,ףָאה ךיא .ןדניּברַאפ ןדנּוװ יד ךָאג-
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 רעד ךימ עשז רע לָאז ,ןענעגעגַאּפ טשינ רעמ ןיוש ךיז רימ

 .טלעװ רענעי ףיוא ןטוג םוצ ןענַאמ

 ןפוא ןיאּב ןױש טעװ רע זַא ,סע טסײה ,ריא טניימ--

 | .,טגערפעג ּפמַאלרַאֿכ טָאה--!ןּבעל ןּביילּב טשינ

 ןטלַא ןייק ןּבעגעג טשינ ןּבעל ןייז רַאפ טלָאװ'ֿפ ?רע--

 טָאה'ס ןוא ןעװעג טרעשַאּב ןיוש םיִא זיא ױזַא ,שיװ-יורטש

 טלָאװ החלצה יד 'וליפא ןעװ לייװ ,ןדיימ טנָאקעג טשינ םיא !

 ןופ רעּבָא רע טלָאװ ,ןיקסוָאידָאלָאװ רעה טימ טליּפשעגוצ םיא

 סָאװ ,ןדירפוצ ןיּב5ֿ רעּבָא .ןרָאװעג לוצינ טשינ טנעה עניימ

 ךיוא יװַא ןוש טיירש'מ לײװ ,טזָאלעגסיוא ױזַא ךיז טָאה סע

 לָאז ןעד סָאװ ןוא .תונמחר ןָא חצור ַא ןיּב'5 זַא ,רימ ףיוא

 רעה םעד !?ןײרַא געװ ןיא רימ טֿפירק רעצימע ןעװ ,ןּוט ךיא

 ןדליג טרעדנוה ףניפ ןלָאצַאב טזומעג ךיא ּבָאה יקסוועשטנוד

 סור ןיא רעטיג יד זַא ,ןרעה עניימ ,ךָאד טסיײװ ריא ןוא ,סנק

 .הסנכה םּוש ןייק טשינ טציא ןעגנערב

 -'ג ערעײא ןופ םלוע-לּת ַא טֿכַאמעג טרָאד טָאה'מ ,אי--

 .טגָאזעג ּפמַאלרַאֿפ טָאה--!רעט

 טאה -קַאזָאק רעקיזָאד רעד רבד-לעּב רערעווש ַא--!ףוא-- |

 ירַאפ םעטא םעד שזַא רימ טָאהס--טגאזעג רעטייוו ַאבָאלגַאז

 יַא ,ףָאה ךיא רעּבא ,ןרָאװעג לֹּת ַא ץלַא ןופ זיא יאדוא !טּפַאֿפ

 ןלעװ טשינַא--עיזיװָארּפ ַא סעּפע ןּבעג זנא טעװ םייס רעד

 יג !רעװש יװ ,זיא רע רעװש יװ ַא .רעגנוה ןופ ןייגסיוא רימ

 םימ ןײגוצּפא ןא רעדיװ ןיוש טּבײה רע ,ןרעה עניימ ,קוק ַא

 ,;םשטערק רעד ןיא ,ּפמַאלרַאֿכ רעה ,גנירּפש ַא ראנ טיג ;טולב

 .טעװ ךס ןייק .ץֿכעּגעװניּנש טימ טיױרּב ןטענק לאז דיי רעד זַא

 8 זיא שיַאדנַאּב ַא רעבא ,תמ ןקיאד םעד ןלפעה טשינ סאד

 ןּברַאטש וצ ןיז רעטֿכײל םיא טעוו'ס ןוא בוח רעכעלטסירק

 | !ּפמַאלרַאֿפ רעה ,ךיג

 'םוצ טאה'מ ןעװ ןוא סיוראפ ןפאלעג זיִא ּפמַאלרַאֿפ רעה

 ךיז ַאּבאלגַאז טאה ,ּבּוטש ןיא קַאזָאק םעד ןגארטע:נײרַא ףוס |

 רצ תוליגר ןוא שינעטנעק-ךַאז רעסיורג ַא טימ ןעמונעג דלַאּב

 רַאְפ ,טולּב סאד ןטלַאהרַאפ טָאה רע ,ןדנּױװ יד םיא ןדניּבראפ |
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 -. .} וצ טדנעװעג ךיז רע טָאה ךָאנרעד ןוא ןדנּוװ יד טּבעלק
 - :ןָאקנעש

 .עג .רע טָאה-קיטױנ טשינ ָאד טויפ ,עדײז ,וד ןוא--
 ךיד לָאזמ זַא ,טעּב ,וָארָאּבַאא ןײק רעכיג סאו רָאפ---טגָאז
 סָאװ לייצרעד ןוא ווירב םעד ּפָא ביג ןוא ץנירּפ ןרַאפ ןלעטש
 טסעװ וד ּבױא .ןעוװעג זיא'ס יװ יױזַא ץלַא ,ןעועג טסָאה וד
 ,ברוקמ ַא סצנירּפ םעד ןיּב ךיא לייו ,ןסיו ךיא לעװ ,ןג ל ןגָאז
 ביג ןיקצינלעימֿכ .ןדײנשטָא ּפָאק םעד ןסײה ריד לעוו'כ ןוא
 ךימ טָאה ןוא ךימ ןעק רע לײװ ,רימ ןופ סורג ַא ּפָא ךיוא
 ,עקידנעטשנָא ןַא ןַאמַאטַא ןײד ןכַאמ רימ ןלעװ היל ַא .דלָאז
 יד רעּביא םורַא טשינ ךיד ּפעלש ,עקינײד סָאד ּוט וד ןוא
 -ייא ךָאנ ןייז קסּפ-םייקמ ץעגרע ךָאנ ךיד ןָאק'מ לייוו ,זעלקניוו
 .טזיּב יד רעװ ןזייווצפיא ןּבעגניא ריד ךיי סעװ סע רעד
 | | !רָאפ ,רָאפ .!טייהרעטנוזעג רָאפ

 . ןיִּב ,גנַאל יזַא שטָאכ ןּבײלּב וצ ,רַאה ,רימ טביולרעד--
 | .רעו טליקעגּפָא טעװ רע

 ַא--טגָאזעג זייב ַאּבָאלגַאז טָאה--!ריד ךיא גָאז ,רָאפ-
 .וָארָאּבַאז ןייק ןלעטשוצ ךיד ןרעױּפ יד ןסייה ךיא לעװ ,טשינ
 | ,ןיקצינלעמֿכ סורג ַא ּפָא ּבעג ןוא

 -נַאגעגסױרַא זיא ןוא טגיינרַאפ ףיס ךיז סָאח ָאקנעשַאילע
 וצ ןוא ןּפמַאלרַאֿכ וצ טגָאזעג רעטײװ טָאה ַאּבָאלגַאז ןוא ,ןעג
 | :סיקצילעש יד

 סָאװ לייוו ,קַאזָאק ןקיזָאד םעד ןעװעג חלשמ  ּבָאהיכ--
 עקַאט םיא טעוװ'מ ּבױא ןוא ,ןָאט וצ ָאד ךָאנ ןעד רע טָאה
 ,ןעשעג טֿפײל רעיײז ןָאק סע סָאװ ,רענייּב יד ןֿכערּבעצ ץענרע
 ןלטװ עטשרע יד .דלוש יד ןפרַאװפױרַא זנוא ףוא ןעמ טעװ
 ,תולוק ןֿלַאמ םיתרשמ סרעלצנַאק םעד ןוא ןשטנעמ סיקסוַאלסַאז
 ,טעגרהעגסיוא ןּבָאה ַאדָאװעיָאװ טשריפ ןופ ןשטנעמ יד זַא
 .עיצַאטּפעד עשיקַאזָאק עצנַאג יד ,ןצעזעג עֿכעלטעג יד ןגעקַא
 ןלעװ רימ .הצע ןַא ץלַא ףיוא טניפעג ּפָאק רעגולק ַא רעּבָא
 .ללוז עקיזָאד יד ןופ ,ןטנַארפ עקיזָאד יד ןופ ןזָאל טשינ ךױ
 ,עשַאק רעד ןיא ןזָאלּב רעגעיןעיורפ עקיזָאד יד ןופ ,סאבוסו
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 -תודע ,ןפרמד טעװ'מ זא ,ךָאד טעװ ,ןרעה עניימ ,ריא ןוא
 טָאה ןילַא רע זַא ןוא ןעמוקעגרָאפ ןיא ץלַא יױזַא יװ ,ןגָאז
 רע זַא ,ןגָאזנָא טיָאװ ןגיה םעד ךָאנ זומ'5 .ןפורעגסױרַא זנוא
 רעװ טשינ ָאד ןסייוו ייז .ןייז-רבוק זיא סע ;װ טרָאד םיא לָאז
 םיַא ןוא ץישטֿכַאלש ַא זיא סָאד זַא ,ןעניימ ןלעװ ייז ,זיִא רע
 ,ןײרַא געװ ןיא ןזָאל ךיוא ךיז ןזומ רימ .ןייז רבוק קידנעטשנָא

 א ַאדָאװעיָאװ טשריפ םעד ךָאנ ןפרַאד רימ לייװ ,לַאֿכימ רעה

 | : .ןּבעגּפָא טֿכירַאּב
 רעה םעד ןסירעגרעּביא טָאה ןעמעטע קידנעלֿפרָאֿפ סנוהָאּב

 יב | .רעטרעװ עקידרעטייוו סַאּבָאלגַאז
 -ֿכַאלש רעד טָאה-געװ ַא ןיוש ךיז טֿכוז המשנ יד ,ָאהָא--

 רע טעװ קידנּפַאט ןרעטסניפ ךיוא ןיוש טרעוװ'ס--טגָאזעג ץישש
 ךעלקילגמוא רעזנוא רע טָאװ רעּבָא םיוק .טלעװ ענעי ףיוא ןייג
 --החונמ עקיּביײא ןַא ןּבעג טָאג םיא לָאז ,טדנעשעג טשינ לדיימ

 םיא ךיא ןיּב ץרַאה ןצנַאג ןטימ ,לַאֿכימ רעה ,ןרָאפ רימָאל !ןמא
 רעמ םיא ךיא ןיִּב ,טגָאזעג תמא םעד םגה ,םיאטח עלַא לחומ
 זיא טציא רעּבָא .רימ רע רעדייא ,ןײרַא געװ ןיא ןֿכָארקעג
 -עג ּביל רימ זיא'ס ,טנזעג ,ןרעה עניימ ,רימ .טייז .סיוא ץלַא
 רָאנ טקנעדעג .רעטיר ענייפ עכלעזַא טימ ןענעקַאב ֹוצ ךיז ןעוו
 ,ןפרַאד טעו'מ זַא ,ןגָאז וצ תודע



 - ,לטיּפַאק 3

 -םיֹוא וס סנוהָאּב ןגעו העידי יד טָאה ימָערעִי טשריפ |
 . ,טסוװרעד ךיז טָאה רע זַא טרפּב ,קיטליגֿבײלג גונעג ןעמונעג;

 סָאװ ,ןקלָאּפ ענייז ןופ טשינ ,ןשטנעמ ןַארַאפ ןענעז סע סָאד
 יקסווָאידָאלָאװ זַא ,ןז וצ דיעמ טײרג עגר רעדעי וצ ןענעז
 ַא ןעשעג טשינ טלָאװ ךַאז יד ןעװ .ןרָאװעג ןפורעגסיורַא .זיא:

 ,שזעימישוַאק ןַאי ןופ לַאװ יד ןֿכעלטנעפערַאפ ןרַאּפ געט רָאּפ
 ןטלַאהעגנָא ךָאנ טלָאװ ןטַאדידנַאק יד ןופ ףמַאק רעד ןעװ

 קינימָאד טשריפ ןוא רעלצנַאק ןטימ . ,רענגעק סימערעי ןטלָאװ |
 -ילּכַא םיא ןגעק ןדימשוצסיוא טמיורַאפ טשינ רעֿכיז ,שאֹרְּב
 תודע עלַא ףױא קידנקוק טשינ ,לַאפרָאפ ןקיזָאד םעד ןופ ןייז
 ןענעז ןטערטעגּפָא טָאה לָארַאק יװ רעּבָא םעדֿכָאנ .תֹויאְרי ןוא
 טָאה'מ ןוא שרעדנַא סעּפע טימ ןעמונרַאפ ןעוועג רעטימעג יד:
 -רַאפ טעוו ןינע רעצנַאג רעד זַא ,ןסױטשנָא טנָאקעג ךיז טֿפײל-
 ' .ןרעוו ןגיוושי

 ,יקצינלעמֿכ רָאנ ; ,ןצונסיוא טנָאקעג רשפא םיא טָאה = סע | י
 םיא ןגעק ןרעװ סע תולוע עײג ַא רַאפ סָאװ ,ןְזייווַאּב וצ ידַּ
 -יא זַא ,טּפָאהעג טכער טימ רעּבָא טָאה טשריפ רעֶד ,ןעגנַאגַאּב-

 רעדָא ;ןענַאמרעד טשריפ רעד טעװ ,הבושּת יד| - קידנקישרעּב
 ןיא חילש רעד ןפוא ןַא רַאפ סָאװ ףיוא ,ןגָאז ךיז ןופ ןזָאל

 וצ קפוסמ ןגעורעד טשינ ךיז טעװ יקצינלעמֿכ ןוא ,ןעמוקעגמּוא|
 ..רעטרעװ סֿכלמ ןופ טייקיטכיר רעד ןיא ןייז

 זַא ,םעד ןגעװ ןעגנַאגעג רָאנ .זיא טשריפ םעד םֹורָאװ = |
 .לעז ענייז ּבילוצ למוט ןשיטילָאֿפ ןייק ןֿכַאמנָא טשינ לָאז ןעמ
 -עשקס ּבילוצ ,טשריפ רעד טָאה טייז רעטײװצ רעד ןופ .רענ
 ליײװ ,ןעשעג זיא סָאװ ,ןופרעד טַאהעג :האנה ַא וליפא ,ןיקסוט
 שטיוועצרוק ןייליירפ- סָאד ןכוזוצנָא טײקֿכעלגעמ יד זיא טציא
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 -ּפִא ,ןעניפעגסיא טנָאקעג יז טָאה'מ .ןרָאװעג רעסערג ךס ַא
 ,עטסערג יד וליפא ,תואצוה ןייק ןוא--ןפיוקסיוא רעדָא ןגָאלש
 ןטּבילַאּב םעד יּבַא ,טגרַאקעג טשינ רעֿכז טשריפ רעד טלָאװ
 ,קילג ןייז ןרעקוצמוא םיא ןוא רעצ ןופ ןויילוצסיוא רעטיר

 םוצ קערש ןייא ןיא ןעגנַאגעג ןיא יקסווָאידָאלָאװ - רעה
 ,ןדחּפ-לעּב ןייק ןעוועג טשינ ללֿכַּב זיא רע םגה לייו ,טשריפ
 -ָאװעיָאװ ןופ שטיינק ןדעי רַאפ טַאהעג ארומ רעּבָא רע טָאה
 ןיז ןעװעג רעּבָא זיא סיורג יװ .רעײפ רַאפ יװ ,ןעמערּב סעד
 קידנרעהמיוא ,טָאה טשריפ רעד ןעװ ,החמש ןוא גנורעדנוװרַאפ
 ,םעד רעּביא עלײװ ַא ךיז קידנטכַארטרַאפ ןוא טכירַאּב םעד
 לרעגניפ ערעייט סָאד ןעמונעגּפָארַא ,ןפָאלרַאפ ךיז טָאה סָאװ
 | :טגָאזעג ןוא רעגניפ ןופ

 יד טנעז ריא סָאװ ,טײקנטלַאהעגניא רעיא ּביױל ךיא--
 ןפורסױרַא טנאקעג טלָאװ סָאד לײװ ,ןלַאפַאּב טשינ םיא עטשרע
 -שריפ יד ּבױא רעּבָא .םייס ןיא למוט ןֿכעלדעש ןוא ןסיורג ַא
 ןיז קידלוש ךייא יקסוטעשקס טעװ ,ןרעװ טֿפוזעגּפָא טעװ ןיט
 -רעד רימ וצ ןענעז סע .סױרַא ןּבעל ץנַאג ןייז ףייא קנַאד ַא
 ערעדנַא יװ טקנוּפ זַא ,יקסװָאידָאלָאװ רעה ,ןעגנַאלק ןעגנַאג
 ריא טנָאק ױזַא ,ןטלַאהנײא טשינ לױמ ןיא גנוצ רעייז ןענָאק
 ריא סָאװרַאפ ,ןטלַאהנײא טשינ ךייש רעד ןיא לדרעווש סָאד
 ןגָאלשעג ךיז ריא טָאה רעּבָא םױק .ףָארטש ַא טנידרַאפ טלָאװ
 ןיא ןקלָאּפ ערעזנוא ןופ דובּכ םעד טיהעגּפָא ןוא טניירפ ַא רַאפ
 סָאד קעװַא ךיא ךיא קנעש ;רוּבג ןטמירַאּב ַאזַא טימ ףמַאק
 ןופ קנעדנָא ןַא סעּפע ןּבָאה טלָאז ריא ידּכ ,לרעגניפ עקיזָאד
 רענלעז רעטוג ַא טנעז ריא זַא ,טסּוװעג ּבָאה'5 .גָאט ןקיָאד
 טנעז ריא רעּבָא ,ןדרעװש טימ ךיז ןגָאלש ףױא קימ א ןוא
 | .סרעטסיימ עלַא רעּביא רעטסיײמ ַא ,רעה ךיא יװ ,ךָאד

 םעד טלָאװ רע -- ןפורעגנָא ךיז ַאּבָאלגַאז טָאה--?רע--
 בוא ,ןטינשעגּפָארַא רענרעה יד ּפַאלק ןטירד םייּב ןיילַא לווייט
 זלַאה םעד ןסייה רימ לָאמַא טעװ ,טשריפ רעה רעקידענג ,ריא
 לָאז רע רָאנ ,רערעדנַא ןײק טשינ זַא ,ךיא ט23ב ,ןדײנשּפָא
 ענעי ףיא ןייג לָאמַאטימ סנטסקינײװ לעװ'כ ליײװ ,ןקַאהּפָא םיא
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 שסורג רעד ךרוד טפלעה רעד ףיוא ןענוהָאּב טָאה רע .טלעװ
 ןֿכרוד לָאמ ייוװצ ךָאנ םיא רע טָאה רעטעּפש ןוא ,ןטינשעגֿכרוד
 ,ןרָאפעגכרוד חומ

 ןוא םינינע עֿכעלרעטיר טַאהעג ּביל טָאה טשריפ רעד
 . -וצ טימ ןוטעג לֿכײמש ַא רעבירעד טָאה רע ,רענלעז עטוג
 :טגערפעג ןוא טייקנדירפ

 ןֿכײלג ןענָאק ךיז לָאז סָאװ ,ןצימע ןענופעג ריא טָאה--
 ?ןדרעװש ףיוא ךייא וצ

 ,טקיזינעצ לסיּב ַא יקסוטעשקס לָאמניײא רָאנ טָאה ךימ--
 רעה רעקידענג ,ריא ןעװ ,טלָאמעד ,ךיױא םיא ךיא רעּבָא
 ןופ ןוא--רעיוט ןרעטנוא טצעזעגניירַא עדייּב זנוא טָאה ,טשריפ
 .סיוא ךימ ַאטנעיּפיּבדָאּפ רעה ךיוא רשפא טלָאװ עקירעּביא יד
 ןוא--חוּכ ןֿפעלשטנעמרעּביא ןַא טגָאמרַאפ רע לייוװ ,ןטלַאהעג
 ערעסעב טַאהעג טלָאװ רע ןעװ ,לעשוק ךיא טשינ רעיש
 ,ןגיוא

 --ןּבױלג טשינ םיא לָאז טשריפ רעה רעקידענג רעד--
 .ןעמוקייּב טשינ רענייק טעװ םיא--טגָאועג ַאּבָאלגַאז טָאה

 ?טקידיײטרַאפ גנַאל ךיז טָאה ןוהָאּב ןוא--
 רעה טָאה-- טַאהעג ךיא ּבָאה טעּברַא לקיטש רעװש ַא--

 רעד ןיֵַא ןפרַאװרעּבירַא טנעקעג ךױא טָאה רע--טגָאועג לַאֿכימ
 ,טנַאה רעקניל

 -יא ַאבָאלגָאז טָאה--ןלייצרעד ןײלַא רימ טגעלפ ןוהָאּב--
 ןגָאלש ךיז געט עצנַאג תוליגר ּבילוצ טגעלפ רע זַא-טקַאהעגרעּב |

 ;ןירכעשט ןיא ןעזעג ןײלַא ּבָאה'כ ןוא ,סעשטיועצרוק יד סימ
 ,ןוטעג סָאד ערעדנַא טימ טָאה רע זַא

 טשריפ רעד טָאה --י קסוָאידָאלָאװ רעה ,סָאװ טסיײוו . ריא--
 ,שזַארַאּבז ןייק טרָאפ--טײקטסנרע רעטֿכַאמעג ַא טימ טגָאזעג
 -ַאֹּב ּמָאלק ןייא טימ ןוא ףמַאק ַא ףיוא ןיקצינלעמכ סױרַא טפור
 - .קעלש ןוא תורצ עלַא ןופ קילנוּפער יד טיירפ

 ךיא לעװ ,טשריפ רעה רעקידענג ,לעּפַאּב רעיא ףיוא--
 .רימ טימ ןגָאלש ךיז ןלעװ יקצינלעמֿכ רָאנ לָאז ,ןרָאפ

 ;ןפורעגנָא ךיז טשריפ רעד טָאה ףיורעד
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 !רעטנוא-טיײג טלעװ יד ןוא ,סעװָאטַאק ָאד ןּביירט רימ--
 'תמא ןַא ףױא ,ןרעה עניימ ,ריא טזּומ שזַארַאבז ןײק רעּבָא;
 יװ זַא ,רעגַאל ןשיקַאזָאק ןופ תועידי ןעמוקַאּב ּבָאה'5ֿ .ןרָאפ
 -לעמכ טעװ ,ןרעוו טלייוועג טעװ שזעימישזַאק ץנירּפ-ןיורק רָאנ
 ׁשזַא ןעיצקירוצ ךיז ןוא גנורעגַאלַאּב רעד ןופ ןטערטּפָא יקצינ-

 רעטלעטשעגנָא רעדָא רעתמא ןופ ןוט טעװ רע סָאװ ,סור זיּב
 סָאװ ,רַאפרעד ךיוא רשפא- רעדָא - ,שזצעימישזַאק גיניק םוצ ץלּביל -

 - ..ןרעװ ןֿכָארּבעג טנָאקעג טכייל טֿפַאמ ןייז טלָאװ שטשָאמַאז ייּב
 זיא סע סָאװ ןיקסוטעשקס ןלייצרעד ןרָאּפ רעּבירעד טזומ ריא
 זַא ,םיא טגָאז ,ןיטשריפ יד ןֿכוז ןזָאל ךיז לָאז רע ידּכ ,ןעשעג
 .סיוא עטסָארַאטס רעקלַאװ םייּב ןקלָאּפ עניימ ןופ ךיז לָאז רע
 .סקע רעד רַאפ ןפרַאד טעװ רע ליפיוו ,ןשטנעמ ליפיוזַא ןּביילק
 ַא ןקישרעּביא ךייא ךרוד םיא ךיא לעװ סנקירעּביא .עיצידעּפ
 רעִײיז רימ טגיל קילג ןייז ליײװ ,ווירּב ַא ןּבעג ןוא שינעּבױלרעד
 ,ץרַאה םוצ טנעָאג:

 סנעמעלַא רעזנוא טנעז ,טשריפ רעה רעקידענג ,ריא--
 רעזנוא רימ ןליוו רַאפרעד--טגָאזעג יקסווָאידָאלָאװ טָאה--עטַאט
 .ןעניד יירטעג ךייא ןּבעל ץנַאג

 ןעמיקסיוא טשינ ןכיגניא טעװ רענלעז עניימ יצ .,סייוו'ֿפ--
 ןיימ ּביוא--טגָאזעג טשריפ רעד טָאה--רימ יב ןרעגנוה וצנ

 ,דוביאל .ןייג טעװ רּפעינד טייז רענעי ףיוא סנגעמרַאפ 'ץנַאג

 ,רעײא ןייז סניימ טעװ ,ןקעלק טעװ סע ןמז-לּכ רעּבָא -
 ּבָאה םערָא רעזנוא--ןגירשעגסיוא לַאֿכימ רעה טָאה--!ָא--

 רעה רעקידענג ,ךייא ןוצ ןרעהעג קידנעטש טעװ סטוג ןוא

 ,טשריפ-

 .,טגָאזעג ַאּבָאלגַאז טָאה-- !ךיוא סניימ ןוא--
 טשריפ רעד טָאה--קיטיונ טשינ הֹּתע-תעל ךָאנ זיא סָאד--

 .רעדניק עניימ ןגעװ ןעקנעדעג סנטסקינײװ קילּבוּפער ידי טעװ ,ןרילרַאפ ץלַא לעװ ךיא בוא זַא ,ףָאה ךיא--.טרעפטנעעגי
 עגר רעד ןיא םינּפא טשריפ ןפיוצ טָאה ,סָאד קידנגָאז

 רעטעּפש טייצ רעסיוועג ַא טימ םורָאװ ,האובנה-חור יד סורעג)

 עטסעּב סָאד ןוז ןקיצנייא ןַײז טקנעשעג עקַאט קילּבוּפער יד טָאה;
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 .רעּבָא לייוורעד ,ןיויק יד טסייה סָאד--,טגָאמרַאפ טָאה יז סָאװ
 .הנּכס ַא ןיא ןעוועג תמאּב סנגעמרַאפ-ןזיר סימערעי זיא

 .,טגָאזעג ַאּבָאלגַאז טָאה-טײרדעגסױרַא ךיז רימ ןּבָאה--
 ,ןוֿפ ןעגנַאגעגסױרַא ןיקסווָאידָאלָאװ טימ ןעמַאוצ זיא רע ןעװ
 הלוע טסעװ .וד זַא ,ןייז רעֿכיז טסנָאק; וד ,לַאֿכימ רעה-- .טשריפ
 .טרעװ זיא סע ,תונמאנב .לרעגניפ סָאד רָאנ ןײװ .הלודגל ןייז
 .ּביג .רענייש ַא רעייז זיא ןייטש רעד לייוו ,ןדליג טרעדנוה ַא
 .עמוס ַאזַא רַאפ .קרַאמ ןפיוא רענעמרַא ןַא סעּפע ןגרָאמ גערפ ַא
 -נַא ןוא תואקשמ ,הליכא לסיּב ַא טימ ןייז היחמ ךיז ןעמ ןָאק
  .טלַאה רענלעז רעד ;!לָאלימ רעה ,וטסניימ סָאװ .םינדעמ ערעד
 ךוּת רעד ןוא ,ךיא ּברַאטש ןגרָאמ ,ךיא בעל טנייה :ללּכ ןופ
  ,ןגרָאז וצ יאדּכ טשינ זיא ןגרָאמ ףױא זַא ,רעד זיא ןופרעד
 / רקיע רעד ,לַאֿכימ רעה ,ץרוק ,ןּבעל סנשטנעמ םעד ןיא ץרוק
 ןיז ןיא טציא ןֹופ ןיוש ךיד קעוו טשריפ רעד סָאװ ,סָאד זיא
 ףד זַא ,ןּבעג ליפ ױזַא לָאמ ןעצ ןעװעג ריד טלָאװ רע ,ןּבָאה
 .טסָאה וד ןוא ,ןֿכַאמ קנעשעג ַא ןענוהָאּב-ןופ ןיקסוטעשקס טסלָאז
 .ביולג ,םידסח עסיורג ףיוא ןטֿכיר ךיז טסנָאק וד .ןוטעג סָאד
  רעטיר ןּכעגעגקעװַא טשריפ רעד טָאה רעפרעד קיניײװ רימ
 -עגקעװַא ןצנַאגניא רָאג רעדָא ,סױרַא ןּבעל ץנַאג רעייז ףיוא
 - וטסעװ אמּתסמ ולרעגניפ ַאזַא טָאה תובישח ַא רַאפ סָאװ {טקנעש
 .ךיד טעװ ףוס םוצ ןוא ,הלחנ ַא סעפע וצ ןייז הֿכוז ךיוא ךָאנ
 ,תובורק ענייז ןופ רענייא טימ ןֿכַאמ הנותח טשריפ רעד ךָאנ

 ,טרָא ,ןופ ןעגנורּפשעגפיוא שזַא זיא לַאֿכימ רעה
 .זַא ;ריא טסייװ ןענַאװ ןופ--
 - | ?סָאװ זַא--

 "ןיא .ךיא ךיז טרעטנָאלּפ סָאװ ?ןגָאז טלָאװעג ּבָאה'5ֿ-- |
 ?ןעשעג ךַאז ַאזַא ןָאק ױזַא יװ ?חומ

 א טשינ ןעד וטויּב .?ןֿכַאז עֿכלעזַא טשינ ןעד ןפערט--
 ;םינסחי עֿכײלג סעצישטֿפַאלש  עלַא טשינ ןעד ןענעז !ץישטֿכַאלש
 תובורק ןוא םיבורק .עטײוו קינײװ טַאנגַאמ רעדעי ןעד טָאה
 הנותח רעטעּפש טשינ ןעד רע טֿכַאמ ןוא עטֿפַאלש רעד ןשיווצ
 + טגָאז'מ !טייל-ףיוה .עטסבושח ענייז טימ ענייז תובורק עקיזָאד יד
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 ?טייװ ַא סעּפע טָאה ַאשטניש ןופ יקסנישטפוס ךיוא זַא ,ךָאד
 ןענעז עלַא רימ .בײװ ַא רַאפ סיקצעיװָאינשיװ יד ןופ הבורק
 ןעניד רימ םגה ,רעדירּב ןענעז עלַא רימ ,לַאֿכימ רעה ,רעדירב
 רעד ןוא ןתפי ןופ רימ ןעמַאטש עלַא לײװ ,ןטייווצ םעד רענייא
 .וצ ,ןטמַא יד ןיא ןוא סנגעמרַאפ יד ןיא טגיל קוליח רעצנַאג
 ּוװשרעזנַא זַא ,טגָאזמ .ןגָאלשרעד ךיז ןָאק רעדעי עכלעװ
 רעֶּבָא ,סעצישטֿכַאלש יד ןשיװצ ןצנערעפיד עקידנטײדַאּב ןשרעה
 ןצנערעפיד ייטשרַאפ ךיא !סעֿכרַאּפ ןענע! סעצישטֿכַאלש עֿכלעזַא
 ,טניה-טניװ ,טניה עשימייה ןַארַאפ ןענעז סע לײװ ,טניה ןשיװצ
 -ימ רעה ,רעּבָא ,םיטש רעד טימ ןגָאי סָאװ ,טניה-דגַאי רעדָא
 טשינַא ,ןײז טשינ יװַא ךָאד ןָאק עטֿכַאלש רעד ייּב ,לַאֿכ
 -ישטֿכַאלש טשינ ןוא רעדירּב עשיטניה ןעװעג ךָאד רימ ןטלָאװ

 -ײא ןרַאפ השוּב ַאזַא וצ,לָאז רע זַא ,טָאג טעּב ךיא ןוא ,סעצ
 !ןזָאלוצ טשינ דנַאטש ןלעד

 יד רעּבָא--טגָאזעג יקסװָאידָאלָאװ טָאה--טֿכער טָאה ריא--
 .החּפשמ עֿכעלגיניק ַא טעמּכ ךָאד ןענעז סיקצעיװָאינשיװ

 ןרעװ טלײװעג טשינ ןעד ּוטכנָאק ,לַאֿכימ רעה ,וד ןוא--
 ךיא טלָאװ ,טרַאּפשעגניײא ךיז טלָאװ ךיא זַא ,ךיא !גיניק 8 רַאפ
 רעה יװ טקנוּפ ,םיטש ןיימ ןּבעגעגּפָא ריד רַאפ רעטשרע רעד
 ךיז רַאפ טעװ רע זַא ,טרעװש רעכלעװ ,יקסוװעשרַאקס טנומגיז
 ןיא ןליּפשרַאפ טשיג רָאנ ךיז טעװ רע ּבױא ,ןעמיטש ןײלַא
 ןוא--ןלַאװ ןופ טייהיירפ ,טָאג קנַאד ַא ,ןיא זנוא ייּב ,ךעלדנייּב
 ןיא זנוא טײטש סוחי רעזנוא טשינ רעּבָא ,טײקמערָא רעזנוא
 ,געוו

 ,טצפיזעגֿפָא לַאנימ רעה טָאה--!עקַאט סע זיא סָאד טָא---

 בָאה רעזנוא טריבַארעצ טָאה'מ ןֿכַאמ ןעמ לָאז סָאװ--

 טעװ קילּבּפער יד בױא ,ןעמוקמוא ןלעװ רימ ןוא סטוג ןוא
 .מוא סואימ--תו:נכה זיא סע עֿכלעװ ןעמיטשַאּב טשינ זנוא רַאפ
 ןליפא זיא רע ןעװ ,שטנעמ ַא סָאװ ,טשינ שודיח ןייק !ןעמוק
 ןיא ןעקנירטוצנָא ךיז ביל טָאה ,רענעטלַאהעגנײא ןַא עבטּכ
 וִצ ןּפַאכנײרַא ,לַאכימ רעה ,ןייג עקַאט רימָאל !תורצ עֿכלעזַא
 .ןרעװ רעטכייל לטיּב ַא זנוא טעװ רשפא ,ריּב ךעלזעלג
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 רעטלַא רעד וצ ןעמוקעגוצ יײיז ןענעו קידנסעומש יוַא
 רעֿכלעװ רַאּפ ,קנעש-ןייװ ַא ןיא ןײרַא ןענעז ייז ןוא טָאטש
 סעקרוּב ןוא סעּבוש יד ןטלַאהעג ןּבָאה ךעלגנוי קיצנַאװצ ךרעּב
 .גצעז .קיגיײװעניא ןעקנורטעג ןּבָאה סָאװ ,סעצישטֿפַאלש יד ןופ
 ַא ןעגנַאלרעד ןסײהעג ךיז ייז ןּבָאה ,שיט םוצ טרָאד ךיז קיד
 ןוט טציא ןפוַאד יײז סָאװ ,ןטַארַא ךיז ןעמונעג ןוא לשעלפ
 | .טעגרהרעד ןענוהָאּב ןּבָאה ייז יװ ,םעדכָאנ

 .לעמֿכ ןַא ,תמא ןַא רַאפ ןלעטשסױרַא ךיז טעװ סע ּביוא--
 ,םולש ןרעװ טעװ סע ןוא שטשָאמַאז ןופ ןטערטּפָא טעװ יקצינ

 ,טגָאזעג ַאּבָאלגַאז טָאה--רעזנוא ןיטשריפ יד טלָאמעד זיא }
 ןלעוװ רימ .ןיקסוטעשקס וצ קעוװַא רעֿכיג סָאװ ןזומ רימ--

 טשינ לדיימ סָאד ןלעװ רימ ןיּב ,ןוָאלרַאפ טשינ םיא ןױש
 | : .ןעניפעגסיוא

 טשיג ןיא טציא רעּבָא ןרָאפ ןעמַאזוצ רימ ןלעװ יאדוא --
 .שטשָאמָאז ןיא ךיז ןגירקוצנײרַא ךעלגעמ

 /זנוא לָאז טָאג יּבַא ,טשינ הנימ-אקפנ ןייק ןיוש זיא סָאד--
 | ,החלצה ןּבעג רעטעּפש

 ,לזעלג ַא ןעקנורטעגסיוא טָאה ַאּבָאלגַאז
  --החלצה ןּבעג זנוא טעװ רע ,החלצה ןּבעג זנוא טעװ רע-

 ?ןגָאז ריד לעװ ךיא סָאװ ,לַאֿכימ רעה ,טסיײװ-.טגָאזעג רע טָאה
 | ?סָאװ--
 : ?טיוט ןיא ןוהָאּב--
 :גנורעדנּוװרַאפ טימ ןוטעג קיק ַא טָאה יקסוװָאידָאלָאװ
 !רימ ןופ רעסעּב ןעד סָאד טסײװ רעוו--
 !לַאֿכמ רעה ,ןרעװ טשטנעּבעג ריד ןלָאז ט'עה יד זַא--

 טָאר ריא יױזַא יװ ,טקוקעג ּבָאה'ֿכ :סײװ ךיא ןוא טסײװ וד
 רדסּכ סָאד ךיז וומ'כ ןוא--ריד ףױא טציא קוק'ֿפ ,ןגָאלשעג ךיז
 סָאד ּבָאה ךיא זַא ,רימ ךיז טֿכוד לָאמטּפָא ליײװ ,ןרזחרעּביא
 רימ ןענעז הנאד ַא רַאפ סָאװ ןופ .םולח ןיא ןעזעג רָאנ ץלַא
 .ֿפרוד דרעװש ןַײד טָאה רעטנָאלּפ ַא רַאפ סָאװ ,ןרָאװעג רוטּפ
 ריד -עװש ךיא לייו !ןפערט ןלױק יד ךיד עשז-ןלָאז !טקַאהעג
 !ןקירדסױא טשינ רעטדעװ טימ ןליפא ךיז טזָאל סָאד ,טָאג יּב
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 לָאמַאֿפָאנ ךיד ךימָאל ,םוק !ןטלַאהסױא טשינ ןָאק ךיא ,ןיינ
 ,ןּביולג טשינ ןליפא סע טסעװ וד !לַאֿכימ רעה ,ןעמענמורַא
 !טע :טֿכַארטעג ךיז ךיֹא ּבָאה ,טנעקרעד ךיד ּבָאה ךיא ןעװ זַא
 5ֿפעּבעג עקיזָאד סָא7 טָאה טָא ןוא--!שפנ רעקידֿכעּבעג ַא סעּפע
 ,רֿכז ןייק ,רוּפש ןייק ,ןוהָאּב ןיוש ָאטשינ .טתיממעג ןענוהָאּב
 !ןמא דעו םלועל ,טױט םוצ ןרָאװעג טעגרהרעד|

 -וָאידָאלָאװ ןשוק ןּוא ןולַאה ןעמונעג  ַאּבָאלגַאז טָאה ָאד

 רע יװ ךיײלג ,ןרָאװעג ךייוו זיא ץרַאה סלַאֿכימ רעה ןוא ,ןיקס
 ךיז רע טָאה ףוס םוצ--ןענוהָאּב ףױא ןעמוקַאּב תונמחר טלָאװ

 - :טגָאזעג ןוא סמערָא סַאּבָאלגַאז רעה ןופ טײרפַאּב רעּבָא -

 יא סָאד ןּוא ,טױט ןייז ייּב ןעװעגייּב טשינ ןענעז רימ-- = |
 | '?ןּבעל ןּביילּב רָאג רע טעװ רשפא--רבד-לעּב רעטנוזעג ַא

 ךןיּב'כ--טגָאזעג אּבָאלגַאז טָאה--?ריִא טדער סָאװ רעּבָא--
 יד ןענעדרָאוצניײא םיא ןוא ווקּפיִל ןייק ןרָאפ וצ ןגרָאמ טיירג
 | .ןּברָאטשעג ןייז לָאז רע רָאג יּבַא ,היול עטסנעש

 ַא םיא ךָאד טעװ ריא ?ןרָאפ ריא טעװ סָאװ וצ ןוא--
 טפערט דרעװש רעד טימ ןוא .ןענעגרהעצ טשינ ןטעדנּוװרַאפ
 רעד ,לָאמַאטימ המשנ יד סיוא טשינ טֿכױה סע רעװ ּ!ױזַא סע
 / .לױק ַא טשינ זיא דרעװש ַא .םולשּב סױרַא טפָא טייג

 ןּבױהעגנָא ןוש ךָאד טָאה רע !ןייז טשינ ןָאק'ס ,ןיינ--
 'םושב ןָאק סָאד ,ָא .ןרָאפעגסױרַא ןענעז רימ ןעוו ,ןעלֿכרָאֿפ וצ
 יד .ןדנוּברַאפ ןדנּוװ יד ןײלַא םיא ּבָאה'5 !ןייז טשינ ןפוא
 'ףימָאל .רעױט ַא יװ טלַארּפעגפױא ןעװעג םיא ייּב זיא טסורּב

 יװ טֿכַאמעג-טֿכערוצ םיא ךָאד טסָאה וד ,ורוצ ןזָאל ןיוש םיא
 .!םיא ,יקסו עשקס וצ קעװַא רעֿכיג סָאװ ןזומ רימ .זָאה ַא
 ,ןייגס וא שפנ-תמגע ןופ טעװ רע לייוו ,ןטסיירט םיא ,ןפלעה

 .טגָאזעג ן ילַא סָאד רימ טָאה רע--ריזנ ַא ןרעװ רעדָא--
 טלָאװ טרָא ןייז ףיױא ךיא .טשינ שודיח ןייק רָאג זיא'ס--

 ךיא ,רעטיר םענייפ ַאזַא ךָאנ טשינ ןעק ךיא .ןוטעג ךיוא סע
 .ץרוא ,רעטיר ןֿכעלקילגמוא ַאזַא ךָאנ טשינ ךיוא רעּבָא ןעק
 , !רעװש ,טָאג םיא טוװרֿפ רעווש

 'רערוּכש לסיּב א רעד טגָאזעג טָאה--ףיוא ןיוש טרעה--
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 .ןטלַאהניא טשינ ןרערט יד ןיוש ןָאק ךיא לײװ--יקסווָאידָאלָאװ
 ַאוַא--טרעפטנעעג ַאּבָאלגַאז טָאה--!ָאי ןעד ןָאק ךיא ןוא--

 ..טשינ יז טנעק ריא יז ןוא ...רענלעז ַאזַא ,רדטיר רענייפ
 : :שינעפַעשַאּב ביל ַאזַא זיא סָאד

 ןקירדינ א טימ טעּפילֿכעצ ךיז ַאנַאלגַאז רעה סָאה ָאד
 ךוא ,ןיטשריפ יד טַאהעג ביל רעיז תמאב טָאה לע לייוו ,סָאּב
 ןּבָאה יז ןוא--טנייװעגטימ ליטש םיא טימ טָאה לַאכימ רעה
 יד קידנוָאלּפָארַא ,ךָאורעד ןוא ,?שימעגפיונוצ ןייו ןעקנורטעג
 -עגנָא ןסעזעג טײצ עסיװעג ַא יז ןענעז ,טסורּב יד ףיוא ּפעק
 רעד טימ ןוטעג ץעז ַא ףּוס םוצ טָאה ַאּבָאלגַאז זיּב ,טערומכ
 ,שיט ןיא טסיופ

 !טיוט זיא ןוהָאּב !רימ ןענייוו טָאװרַאּפ ,לַאֿכימ רעה--
 ,טגָאזעג יקסווָאידָאלָאװ טָאה--עקַאט תמא--
 ,ןייז רימ ןלעװ םיטוש .ןעיירפ רעסעּב ךיז ןפרַאד רימ--

 | ,ןֿפװסױא טשינ טציא יז ןלעװ רימ בוא -
 קידנלעטשפיוא ,טגָאזעג לַאכימ רעה טָאה--ןרָאפ רימָאל--

 | ,טרָא ןופ ךיז
 טָאג--טרעסעּברַאפ ַאּבָאלגַאז טָאה--!ןעקנירטנָא ךיז רימָאל--

 -ײז ןופ סרעטָאפ-ףיוט יד ןיז ךָאנ ןלעװ רימ ןוא ןפלעה טעוװ
 -עצ ןענוהָאּב ןּבָאה רימ סָאװ ,רַאפרעד ץלַא ןוא ,רעדניק ערע
 | ,טקַאה

 ,ןבעגעגוצ יקסװָאידָאלָאװ טָאה-!םיא ףיוא ֹזַא טוג--
 א רַאפ ןױש ךיו טלַאה ַאּבָאלגַאז רעה זַא ,קידנקרעמַאּב טשינ
 ,ןענוהָאב ןעגנערּבמוא ןופ טסנידרַאפ םוצ ףּתוש



 לטיפאק 4

 "נולקעגּפָא ערדעטַאק רעװָאשרַאװ רעד ןיא טָאה ףוס םוצ

 טצעזעג ךיז טָאה רַאה רעד, ןוא טָאג ֹוצ גנַאזעג-ּבױל סָאד ןעג

 -עג ןּבָאה סע ,ןטַאמרַאה יד טרענודעג ןּבָאה סע ,"ןָארט ןפיוא

 ןיא ןטערטנײרַא ןעמונעג טָאה טומ ַא ןוא--ןקָאלג יד ןעגנולק

 טיצ רעד וצ ףוס ַא ןעמוקעג ךָאד זיא סע .רעצרעה סנעמעלַא

 עכלעװ ,ןעורמוא ןוא תומוחמ ןופ טייצ רעד וצ ,תורקפה ןופ

 ,רַאפרעד סרעדנוַאּב קילבוּפער רעד רַאפ הנּכס ַא ןעװעג זיא

 רעניימעגלא רעד ןופ טנעמָאמ ַא ןיא ןלַאפעגסױא זיא יז סָאװ

 -נקּורנֶא יד ןופ קנַאדעג ןפיוא טרעטיצעג ןּבָאה סָאװ ,יד .הרצ

 רעּבירַא ןענעז ןלַאװ יד יװ סעדֿכָאנ ,טציא ןּבָאה ,תונּכס עקיד

 -רעגריּב יד זַא ,טניײמעג ןּבָאה ךס ַא .טמעטעעגּפָאי ףיט ,םולשּב

 רַאפ לָאמנײא ןיוש זיא ,טשינ ןֿכײלג ריא טָאה סָאװ ,המחלמ

 רָאנ טּביילּב רַאה םענעּבילקעגסיױא-יינ םעד ןוא רעּבירַא לָאמעלַא

 -רעטנוא ךיוא זיא גנונפָאה עקיזָאד יד .עקידלוש יד ןטּפשמ וצ

 -ָאק יד .אפוג גנוריפפיוא סיקצינלעמֿפ ךרוד ןרָאװעג ןסלַאהעג

 סָנד טמרוטשעג ןסיּברַאפ ןבָאה עֿכלעװ ,שטשָאמַאז ייּב ןקַאז

 -לעמֿכ .ןשזעימישזַאק ןַאי רַאפ טרעלקרעד ךיז ךיוה ןּבָאה ,סָאלש

 לופ ווירּב טקיִׁשעג יקסרקאמ לעצנוה זדנָאיסק ןֿכרוד טָאה יקצינ

 םיחּוללש ערעדנַא ךרוד ןוא ,טייהירט רעקינעטרעטנוא טימ

 רעשזָארָאּפַאז ןרַאפ ןוא ךיז רַאפ דָאנג ןגעװ תושקּב עקידהענֿכה

 םכסה ןיא ,טפערטש גיניק רעד זַא ,טסּוװעג ךיוא טָאה'מ ,לייח

 -ָאק יד ןֿכַאמ וצ ,יקסנילַאסָא רעלצנַאק ןופ קיטילָאּפ רעד טימ

 רעד רַאפ המחלמ יד לָאמַא יװ טקנוּפ .תוחנה עקידנטיידַאּב ןקַאז

 טּגעװשעג םולש רעד טציא ךיוא טָאה ױזַא ,עצוװַאליּפ ןיא הלּפמ

 ליפיזַא ךָאנ זַא ,טֿכירעג ךיז טַאה'מ ,רעליימ סנעמעלַא ףיוא
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 רעײנ רעד רעטנוא ןוא ןעמעטעּפָא קילּבוּפער יד סעוו תולּכג

 .ןדנוװ עלַא ןופ ןלייהסיוא ךיז הלשממ

 ןכעלגיניק ַא טימ ןרָאפעגסױרַא יקסװָארַאינש זיא ףוכ םוצ
 -ירפ יד טײרּפשרַאפ ךיז טָאה רלַאּב ןוא ןיקצינלעמֿכ וצ ווירג
 יז זַא ,שטשָאמַאז ןופ ּפָאןטערט ןקַאזָאק יד זַא ,הרושּב עֿכעל
 ןטרַאװ קיאּור ןלעװ ייז ּוװ ,עניַארקוא ןייק ּפָא ךיוא ןרישרַאמ
 לָאז סָאװ ,עיסימָאק יד ףיוא ןוא ןלעפַאּב עכעלגיניק יד ףיוא
 ךיז טָאה סע .תולוע ערעייז ןטֿכַארטַאּב טימ ןעמענרַאפ ךיז

 ינעה ןּבילּבעג דנַאל ןרעּביא ןיא םרוטש ןֿכָאנ זַא ,ןטֿכודעגסױא
 החּונמ ןָא-טגָאז רעכלעװ ,ןגיוּבנגער רעקירילָאק-ןּביז רעד ןעג
 | : | . ,םולש ןוא

 ןוא םינמיס עטֿפעלש ןייק טלעפעג טשינ תמא ןּבָאה סע
 ןעמ טָאה טייקכעלקריו רעקיטסניג רעד ּבילוצ רעּבָא ,תואוכצ
 -עג זיא גיניק רעד .ןבעגעגוצ טשינ טײקיטֿכיװ עסיורג ןייק יז
 רעד חבש ַא ןּבעגיצּכָא טשרעוצ ידֹּכ ,וָאֿכָאטסנעשט ןייק ןכָאפ
 / -עג ןבילקעגטיוא זיא רע סָאװ ,רַאפרעד ןירעצישַאּב רעֿכעלטעג
 -רעד ןוא ,ץוש ןקידרעטיײװ ןרעטנוא ןּבעגוצּפָא ךיז ןוא ,ןרָאװ
 -עגכָאנ ןענעז םיא ךָאנ .עיצַאנָארָאק רעד וצ ָאקַארק ןייק ךָאנ
 ןיא זיא סע ,טסוּפ ןרָאװעג זיא עשרַאװ ,םירש עֿכױה יד ןרָאּפ
 ןּבָאה עכלעוו ,סור ןופ טילּפו ךירש רעד ןּבילּברַאפ רָאנ ריא
 עטריניאור ערעיײז ןיא ןרעקוצקירוצ טגעװרעד טשינ ךָאנ ךיז
 .סָאװ ךָאנ טַאהעג טשינ ןּבָאה ייז רעדָא ,תולחנ

 טָאה ;קילּבוּפער רעד ןופ רָאטַאנעס סלַא ,ימערעי טשריפ

 אבָאלגַאז ןוא יקסווָאידעלָאװ ןוא ,גיניק ןטימ - ןרָאפטימ טזימעג

 ןקילײא ַא ןיא טזָאלעג קלָאּפ-רענוגַארד ַא ןופ שארּב ךיז ןבאה

 עֿכעלקילג יד ןיקסוטעשקס ןגָאזוצנָא ידּכ ,שטשָאמַאז ןייק שרַאמ
 ןיא זָאל ךיז ןעמַאזצ ךָאנרעד ןוא תהלּפמ סנוהָאּב ןגעװ הרושּב
 .ןיטשריפ יד ןֿכוז .ןײרַא געװ

 ןײק טימ טשינ עשרַאװ טזָאלרַאפ טָאה ַאּבָאלגַאז רעה
 ןופ ףױלנעמַאזוצ ןטֿפידעג ןקיָאד םעד ןיא לייו ,קשח ןסיורג
 -עילוה עקידנעטש יד ןיא ,למונ-לֵאװ םעד ןיא ,סעצישטֿכײױלש
 . טיִמ זופּתושּב ןרָאװעג טכַאמעג ןענעז סָאװ ,ןשינעסייר ןוא ןשיג
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 -ַאװ ןיא שיפ ַא יװ ,טוג ױזַא ןעװעג םיא זיא ,ןיקסווָאידָאלָאוװ
 טרעק רע זַא ,קנַאדעג ןטימ טסיירטעג ךיז טָאה רע רעּבָא .רעס
 ןוא ןעגנוריסַאּפ ,ןשינעֿכז וצ ,םישעמ ןופ ןּבעל ןיא קירוצ
 .ןגרַאק וצ טשינ טרָאװ ַא ןּבעגעג ךיז טָאה רֶע עֿכלעװ ,תואצמה
 .תונּכס יד ןגעװ גנוניימ ןייז טַאהעג ךיז רע טָאה ,סנקירעּביא
 -ידָאלָאװ רע טָאה תונכס עקיזָאד יד ןוא טָאטש-טּפױה רעד ןופ
 :ןפוא ןקידנגלָאפ ףיוא ןעװעג ריּבסמ ןיקסװָא

 ןנָאה רימ זַא--טגָאזעג רע טָאה--לַאֿכימ רעה ,זיא תמא--
 ןטלָאװ ריִמ ןעװו רעּבָא ,עשרַאװ ןיא ןֿכַאז עסיורג ןוטעגפיוא

 ףיא גָאז ,רימ ןטלָאװ ,ןטלַאהעגפיא טרָאד ךיז רעגנעל הלילח
 שטנעמ רעטמירַאּב רענעי יװ ,ןרָאװעג טעיּבַאּברַאפ ױזַא ,ךייא -

 ַאוּפַאק ןיא טפול רעד ןופ תוקיתמ יד ןֿכלעװ ,ָאגַאטרַאק ןופ
 ןענעז ץלַא ןופ עטסגרע סָאד ןוא .טֿכַאװשעגּפָא ןצנַאגניא טָאה

 וד םורָאװ ,ןעגנערבוצמוא הוּכּב ןדעי ןענעז ייז .רעּבײװ יד
 רעד .ָאטשינ ןיא יורפ ַא ןופ סרעשלַאפ סעּפע זַא ,ןסיו טזומ =

 !םיא ףיוא ךָאנ יז ןּבָאה ןגעװטסעדנופ ןּוא טלַא טרעװ שטנעמ
 ..,הטילש ַא

 =רעּביא יקסװָאידָאלָאװ טָאה--ורוצ רעסעּב טזָאל !טע--|
 ,ןסירעג

 ןיוש טלָאװ'ס לייװ ,ןייא טפָא סָאד ךיז רזח ןײלַא ךיא--
 'ןיא טולּב ןיימ רעּבָא-טצעזעג לסיּב ַא ןרעװ וצ ןעװעג טייצ
 ךימ רעּבָא ,טײקטלַאק רעמ סױרַא טזייװ וד .סייה וצ ךָאנ
 "ףימ .םעד ןגעװ ןיוש גונעג רעּבָא .תחדק ַא ןיא יװ סע טפרַאװ
 :טשיג ,ןפָארטעג ןיוש טָאה'ס .ןּבעל יינ ַא ןּבײהנָא טציא ןלעװ
 -נוא .המחלמ ַא ןָא ןּבעל סָאד ןרָאװעג סאמנ רימ זיא לָאמנייא
 ןעילוה שטשָאמַאז ייּב טרָאד ןוא ,טדײלקַאּב טוג זיא קלָאּפ רעז

 :ףָאנ געװ ןפיוא ,ייז טימ ךיז רימ ןלעװ ,תונחמ-רקפה יד ךָאנ
 .,ןיקסוטעשקס ןעז ךיוא ןלעװו רימ ,ןליּפש לסיּב ַא ,ןיטשריפ יד
 ,עלעקעטש-ןּפָאה ץנעי ,גנָארד ןשיװטיל םענעי ,זיר םענעי ןוא
 .עגנַאל ַא עקַאט םיא ןיוש ןּבָאה רימ לייװ ,ןיגנָאל רעה םעד
 | .ןעזעג טְשיִב טייצ
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 טייגרעד ,םיא טעז ריא זַא ןוא ,םיא ךָאנ טקנעג ריא--
 . - ,ןרָאי יד םיא ריא:

 םייּפ ַא רע טָאה ,ןָא סעפע ךיז טפור רע זַא לייװ--
 ןוא ;לדייװ ןטימ ריר ַא טיג רע ּתעּב ,דרעפ ןייד יװ סַארוקַא
 -עֵל סָאד רעטסוש רעד יװ ,סיוא יװַא רע טיצ טרָאװ סעדעי
 זַא .חומ ןיא טשינ ןוא חוּכ ןיא ןיײרַא םיא ייּב זיא ץלַא .רעד
 ךרוד םיא רע טשטעװק ,סמערָא ענייז ןיא ןצימע טמענ רע
 -וּפער רעד ןיא טסעװ וד ןוא ,סױרַא סערּבעשז יד טױה רעד
 טֿפײל רעייז טשינ םיא לָאז סָאװ ,דניק ַאזַא ןעניפעג טשינ קילּב-

 ,ןרָאװעג טרעהעג סע יא ּוװ .הילּת ַא ףיוא ןרַאנפױרַא ןענָאק
 ?הטוש ַאזַא ןיז לָאז תורישע ַאזַא טימ שטנעמ ַא זַא

 ;תורישע ַאזַא תמאּב ןעד רע טגָאמרַאפ--
 ַאַא טַאהעג רע טָאה ,טנעקרעד םיא ּבָאה'כ ןעװ ?רע--

 -עג טשינ םיא טימ ךיז טָאה רע זַא ,לטרַאג-טלעג ןטקַאּפעגנָא
 עטרעֿכױרעג יװ ןגָארטעג ױזַא םיא טָאה ןוא ןעלטרַאגמורַא טנָאק"
 טָאה ,ןקעטש ַא טימ יװ ןֿכָאפ טנָאקעג םיא טימ טָאה'מ .טשרּוװי
 ,טגָאזעג ןײלַא רימ טָאה רע .ןגיוּבעגניא טשינ ץלַא ךיז רע
 / -יס ,יקשיװגיּפ ,יקשיקישּפ ,יקשיקישימ :טָאה רע רעפרעד ליפיוו
 סָאד ןָאק רעװ--עיּפוטלַאּב ,ינַאשטשוּפַאק ,ינַאשטוּפַאשט ,ינַאשטור
 .לַאה ַא ןיִּב !ןעמענ עשירענידנצעג עלַא עקיזָאד יד ןעקנעדעג
 ַא ןענעז סַאטנעיּפיּבדָאּפ יד .םיִא וצ טרעהעג טַאיװָאּפ רעבי
 | ,החּפשמ-םיצירּפ .עסיורג

 !תולחנ ענעי ןגעװ לסיב ַא םזגמ טשינ טנעו ריא ןוא--
 סָאװ ,סָאד רעּביא-רזח ךיא לי . ,םזגמ טשינ ןיּב ךיא--

 ןּבעל ץנַאג ןייז ךָאד טָאה רע ןוא ,טרעהעג םיא ןופ ּבָאהיֿכ
 .שּפט רעסיורג-וצ ַא ךיוא ףױרעד זיא רע לו ,טגיילעג טשינ

 ןלופ ןטימ םַאדַאמ ַא ןייז ַאשונַא טעװ יזַא ּבױא ,ונ--
 .ַא זיא רע זַא ,םיא ןְגעװ טגָאז ריא סָאװ ,סָאד רעּבָא ,ליומ-
 זיא סָאד .ןייז-םיּכסמ טשינ ןפוא-םושּב ףיורעד ךיא ןָאק ,רַאנ
 /טעװ טיונ ַא ןיא זַא ,רעטקישעג ַאזַא ןוא שטנעמ רעטצעועג ַא
 ןיא רע ּבױא ןוא ,ןבעג טשינ הצע ערעסעּב ןייק רענייק ךיז
 .הּככמ טָאג טָאה ןדעי טשינ .ןלַאפרַאפ ןיא ,טנַארּפ ןייק טשיג.
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 ,ד זיא סָאװ .ךײא יװ ,גנוצ רענעפילשעג ַאזַא טימ .ןעוועג

 נײפ רעד ןוא רעטיר רעסױרג ַא זיא טָאד :ןדער וצ ןַארַאפ

 :גליוו ןוא ביל םיא טָאה . ךיילַא ריא :ה'אר אהו ,שטנעמ רעטס -

 ןעז םיא ןרעג)
 טָאה--ןעמָאנ ןּביל ןייז ןוּכ שיִנעקישנא ןַא זיא סָאד--

 ךיא סָאװ ,ןע' ןרעג םיא רַאפרעד ליװ ךיא--טמורּבעג ַאבָאלגַאז

 .אננַא ןיילירפ ןטימ ןרָאי יד ןייגרעד ןענַאק םיא לעװ

 לכעלרעפעג ַא זיא'ס לײװ ,ןוט טשינ ריא טלַאז סָאד--

 וצ וצ םיא גייל ןוא םענ שטָאכ זַא ,רעטוג ַאזַא זיא רע .ךַאז

 סָאד ןצַאלּפ רעֿכיז םיא טעוו לַאפ ַאוַא ןיא רעגָא ,הכמ ַא

 .דלודעג

 יװ ,ןטינשעגּפָא ןרעיוא יד םיִא טלָאװיֿפ .ןנַאלּפ יז לָאז-- =

 .יקסװעשטנוד רעה םעד

 ןשטנוװעג טשינ אנוש ַא טלָאװֿפ .ורוצ רעסעּב עזָאל-

 | / .ןװורּפ

 .ןעז רָאנ םיא ךימָאל ,ונ ,ונ--
 רךָאנ ןרָאװעג םיױקמ זיא שטנּוװ רעקיױָאד סַאּבָאלגַאז רעה

 ָאװָאקסנָאק זיּב קידנרָאפוצ .טֿכירעג ךיז טָאה רע יװ ,רעירפ

 .,ֹורֹּפֶא ףיוא ךיז ןלעטשוצּפָא ןסָאלשַאּב יקסווָאידָאלָאװ טָאה ,ַאיל

 'ירעװ .טרעטַאמרַאפ קרַאטש ןעװעג ןױש ןענעז דרעפ יד לײװ

 ןעװ ,טניירפ עדייּב ןופ גנורעדנּוװרַאפ יד ןּבײרשַאּב טעװ

 ךּבָאה ,ןױה-רָאפנײרַא ןופ רָאדירָאק ןרעטסניפ ןיא קידנעײגנײרַא

 טנעקרעד ,טנגעגַאּב ןּבָאה יז סָאװ ,ץישטֿכַאלש ןטשרע ןיא יז

 .ַאטנעיּפיּבדָאּפ רעה םעד

 טשינ ךיז .טייצ עגנַאל אזַא !רעה ןיימ ,ריא טֿכַאמ סָאװ--

 ךיד ןּבָאה--ןפורעגסיוא ַאּבָאלגַאז טָאה--!טייצ עגנַאל ַאזַא !ןעזעג

 !שטשָאמַאז ןיא טתיממעג טשינ ןקַאוָאק יד

 םימ ךיז ןוא ,ןעמונעגמורַא עדייּב טָאה ַאטנעיּפיּבדָאּפ רעה |

 .ןקַאּב יד ףיוא טשוקעצ יז

 :שרוחעגרעּביא רע .טָאה--?סָאװ ,טנגעגַאּב ךיז רימ ןּכטה--

 ,החמש טימ
 ..אגערפעג יקסווָידָאלָאװ טָאה--!ריא טרָאפ ןיהּוװ--
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 ,טשריפ רעה םוצ ,עשרַאװ ןייק--
 ןרָאפעג זיא רע .ָאטשינ עשרַאװ ןיא זיא טעריפ רעד--

 ןַא ןגָארט טעװ רע ןֿכלעװ רַאפ ,גיניק רַאה ןטימ עקָארק ןייק
 .עיצַאנָארָאק רעד תעב לּפע

 . טימ עשרַאװ ןײק טקישעג רעיו רעה סטָאה ךימ ןוא--
 סטשריפ םעד ןייג ןלָאז סע ןיהּוװ ,גערפנָא ןַא טימ ןוא ווירּב ַא
 ןיש ,טָאג קנַאד ַא ,שטשָאמַאז ןיא ןענעז ייז לײװ ,ןטנעמיגער
 | ,קיטייב טשינ

 לייו ,ןרָאפ טשינ ץעגרע ךיא ריא טפרַאד ױזַא ביוא--
 ,ןלעפַאּב יד ןריפ רימ

 ןיא לייוו ;ענטומַאלַאק ןרָאװעג ןזיא ןיגנָאל רעה םעד
 םעד ןעז ,טשריפ םוצ ןעמוקוצנָא ןשטנוװעג ךיז רע טָאה ןצרַאה
 ,ףיה ןקיזָאד ןיא ןָאזורעּפ עניילק ןייא סרעדנוזַאּב ןוא ףיוה

 גיא ןטימ ןעלטניּפ לופגנוטיידַאּב ןעמונעג טָאה ַאּבָאלגַאז
 .ןיקסווָאידָאלָאװ ףיוא

 רעד טָאה--עקָארק ןייק ןרָאפ ךיוא ךיא לעװ ױזַא ּביוא--
 ךימ טָאה'מ--תעדה-בושי ןופ עליו ַא ךָאנ טגָאועג רעגיווטיל
 .ןּבעגּפָא ךיא לעװ ,ןּבעגּפָא ווירּב םעד ןסייהעג

 ריִּב ןסיה ךיז ןלעװ רימ ,ּבוטש ןיא ןיײננײרַא רימָאל--
 ,טגָאזעג ַאּבָאלגַאז טָאה--ןעמערַאװנָא

 ןפױוא טגערפעג סוניגנָאל טָאה--?ריא טרָאפ ןיהּוװ ןוא--
 .געוו

 .ןיקסוטעשקס וצ ,שטשָאמַאז ןייק--
 .ָאטשינ שטשָאמַאז ןיא ןיא קינשטורָאּפ רעד--
 ?רע זיא עשז-ױװ !קסע ןַא ריד וטסָאה טָא--
 .סעּפורג-םיחצור סיוא-טעליוק ,ןישטשָאֿכָאֿכ ןּבענ ץעגרע--

 סעקינװָאקלָאּפ ענייז רעּבָא ,ןגיוצעגקירוצ ךיז טָאה יקצינלעמֿכ
 ןופ עטסָארַאטס רעד .ןטֿכעש ןוא ןעװעּבַאר ,געװ ןפיוא ןענערּב
 וצ ייז יקסװָאגער ּבוקַאי רעה םעד טקישעגסױרַא טָאה יקלַאװ
 : - ,ןקיליטרַאפ

 ?םיא טימ ךיוא זיא יקסוטעשקס ןוא--
 םיֿפוסֿכס יד ליײװ ,רעדנוזַאּב רעדעי ןעײג ייז רעּבָא .ָאי--
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 ךייא ךיא לעװ םעד ןגעװ רעּבָא ,סיורג רעייז ןענעז ייז ןשיוװצ

 ,ןלייצרעד רעטעּפש
 -עג טָאה ַאּבָאלגַאז .ּבוטש ןיא ןיײרַא יז ןענעז וניּבל-וניּב

 -עגוצ רע זיא ךָאנרעד ןוא ריּב פעט ײרד ןעמערַאװנָא ןסייה
 ןיגנָאל רעה ןטימ יקסװָאידָאלָאװ ןֿפלעװ ייּב ,שיט םוצ ןעגנַאג
 | :טגָאזעג ןוא ,טצעזעגקעװַא טַאהעג ןיוש ךיז ןּבאה

 טרעהעג טשינ ךָאנ טאה ,ַאטנעיּפיגדָאּפ רעה ,ריא רעּבָא--
 לַאימ רעה ןוא ךיא זא ,הרושכ עֿכעלקילג ןוא ץטסערג יד
 | ,טױט םוצ טעגרהרעד ןענוהָאּב ןּבָאה

 .ןעגנורפשעגפיא קנַאב רעד ןופ ׁשזַא זיא רעניווטיל רעד
 ?ךעלגעמ סָאד זיא ,ערעייט רעדירּב--
 .עקידעּבעל ָאד זנול טעז ריא יװ ױזַא--

 ןטעגרהרעד ןעייװצ ןיא עקַאט םיא טאה ריא ןוא--

 | .ָאי--
 רעד טָאה--!טָאג ,טָאג ָא !הרושּב ַא טסייה סָאד טָא--

 ןיא :טגאז ריא--טנעה יד טימ קידנשטַאּפ ,ןפורעגכיוא רעניווטיל
 ?ןעייוצ ןיא סעּפע ױזַא יוו--!ןעייווצ

 טריפרעד תואצמה ךרוד טשרעוצ םיא ּבאה ךיא לייוו--
 -רעד--!טײטשרַאּפ ריא--ןפורעגסיורַא זנוא טָאה רע זַא ,וצרעד
 רעטשרע רעד םיא טימ ןגאלשעג ךיז לַאֿכײמ רעה טאה ךאנ

 קידחסּפ ַא יװ ,ןטינשעצ ,ךייא ךיא גָאז ,ױזַא םיא טאה ןוא
 ריא--ןָאהּפַאק םענעטארּבעג ַא יװ ןעמונעצ םיא טאה רע ,לריזח
 | ?טייטשרַאפ

 -עג טשינ רעטיײװצ רעד ,סע טסײה ,ךיז ריא טאה--
 | | | ?ןגאלש

 ַאּבאלגַאז טאה--?םיא וצ טשינ ריא טגאז סאוו רעּבא--
 ןופ ןוא טולב ןזאל טוומעג ךיז ריא טאה ,עז ךיא יוו--טגאזעג
 -רַאֿפ רעײא טל .לֿכש ןפיא רעטנוא ריא טקניה טײקֿכַאװש
 רעדא ,תמ ַא טימ ןגאלש ךימ לעװ ךיא זַא ,סיוא טמוק דנַאטש
 ןדרעװש רעד טימ ןענעגרהוצ ןייג ןיוש ןקידנגיל ַא לעװ ךיא זַא

 ןעיװצ ןיא םיא טאה ריא ןַא ,טגאזעג טאה ריא לייוו--
 | ,טעגרהרעד
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 ,סעצײלּפ יד טימ טשטעווקעג סָאה ַאּבָאלגַאז רעה
 קיזָאד םעד וצ ןּבָאה ןעמ ןומ דלודעג ענרעזייא ןַא--

 ןנוא ןפורעגסיױרַא טשינ ןוהָאּב טָאה ,לַאנימ רעה .שטנעמ
 | | ?ףןדייב

 ,ןפורעגנָא ךיז יקסווָאידָאלָאװ טָאה--ָאי--
 : !ןענַאטשרַאפ טציא ןיוש ריא טָאה--
 רעה ןוא--טרעפטנעעג סוניגנָאל טָאה--ױזַא ןייז לָאז--

 זיא רע רעּבָא ,שטשָאמַאז ייּב ןענוהָאּב טֿכוװעג טָאה יקסוטעשקס
 .ןעועג טשינ טרָאד ןיוש

 ו ?טכוזעג םיא יקסוטעשקס טָאה יױזַא יוו--
 .ןופ ןלייצרעד ץלַא ךיא ןיש ךיא זומ ,עז ךיא יװ--

 ..יגנָאל רעה טָאה--ןעמוקעגרָאפ זיא'ס יװ ,יוזַא טַארוקַא ,ּביוהנָא
 ןּבילּבעג ,טסיײװ ריא יװ ,סע טסײה ,רימ ןענעז--טגָאזעג סונ
 יד ףיוא .עשרַאװ ןײק קעװַא טנעז ריא ןוא ,שטעָאמַאז ןיא
 !ןעמוקעגנָא ןענעז ייז .טרַאװעג טשינ  גנַאל רימ ןּבָאה ןקַאָאק
 ןרעיומ יד ןופ ייז טָאה'מ זַא ,וּוװל ןופ תונחמ עקידלַאװעג ןיא
 טָאה טשריפ רעזנוא רעּבָא .ןעמענמורַא טנָאקעג טשינ גיוא ןטימ
 ,רָאי ייװצ ריא רעטניה ןטלָאװ יז זַא ,טגרָאזרַאפ ױזַא שטשָאמַאז
 !-רוטש טשינ ירמגל ןלעװ יז זַא ,טניימעג ןּבָאה רימ ,ןענַאטשעג
 -עי םייו ,רעצ רעזנוא ןעװעג םעד ּבילוצ זיא סיורג ןוא ןעמ
 ןוא ,הלּפמ רעייז ןופ תחנ ןבילקעג סנטיײצַאּב ןיוש טָאה רעד
 ךיוא ךיא בָאה ,סרעטָאט ןעװעג ךױא ןענעז יז טימ יװ תויה
 -וצ ךױא רימ טעװ טָאג רַאה רעקיצרַאהמרַאּב רעד זַא ,טפָאהעג
 | ,.,פעק יירד עניימ ןקיש

 ,םענייא ןגעװ םיא טעּב ,פָאק ןײא ןגעװ םיא טעג--
 ,טקַאהעגרעּביא ַאבָאלגַאז טאה--ןטוג ַא רעּבָא

 וצ סואימ--רענעגײא רעד קידנעטש טנעז ריא ןוא--
 זַא ,טנימעג ןּנָאה רימ--.טגָאזעג רעניווטיל רעד טָאה--ןרעה
 רעיײז ןיא םיענושמ יװ ,רעּבָא יז ,ןעמרוטש טשינ ןלעוו ייז
 ןענישַאמ ןעיוּב וצ ןּביױהעגנָא ףּכיּת ןּבָאה ,טיקטעװעטרַאהרַאפ
 .סױרַא רעטעּפש ךיז טָאה'ס !ןעמרוטש ןעמונעג ךיז ךָאנרעד ןוא
 -.רַאשט רָאנ ,טלָאװעג טשינ ןײלַא טָאה יקצינלעמֿכ זַא ,טלעטשעג
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 ןלַאּרנָא םיא ףױא ןעמונעג ךיז טָאה ,ףעש-רעגַאל רעײז ,ַאטאנ

 ןוש טָאה רע וַא--לַאּפַאּב םיא ןיא דחּפ ַא זַא ,ןהנעט ןוא

 -עד טָאה יקצינלעמכ--סעֿכַאיל יד טימ תחא-די ןֿכַאמ וצ העדּב

 סָאװ .ןטשרע םעד טקישעג ןַאטָאנרַאשט ןוא טּבױלרעד רעּביר

 ךייא חוּכּב טשינ ךיא ןיּב ,ךעלרעדירּב ,ןוטעגּפָא ְךיִו טָאה סע

 ןיש עקיטֿכיל יד זיא רעייפ ןוא ךױר םעד ןופ .ןרעדליש וצ

 -נַאגעג תליחּת ןענעז יײז .ןרָאװעג טלעטשרַאפ טלֶעװ רעד ןופ

 ףיוא ןסירעג ךיז ,ןּגָארג םעד ןטָאשרַאפ ןּבָאה ייז ,קיטומ ןעג

 -עז ַײז זַא ,טמערַאװעגוָא ױזַא ייז ןּבָאה רימ רעּבָא ;ןרעױמ יד

 -ײא יד ןופ יא ןוא ןרעיומ יד ןּופ יא ןפָאלטנַא רעטעּפש ןענ

 -עג ןקלָאּפ ריפ ןיא ךיז רימ ןּבָאה טשרע ָאד ;ןענישַאמ ענעג

 .תֹומהֹּכ יד יװ טעליוקעגסיוא ייז ןוא ןגָאיֿכָאנ ייז טזָאל
 .טנעה יד ןּבירעג ךיז טָאה יקסווָאידאלָאװ

 רעד ףױא ןעוװעג טשינ ןיּב ךיא סָאװ ,דָאש ַא !ךוא--

 .תולעּפתה ןיא ןגירשעגטיוא רע טָאה--!החמש רעקיזָאד

 -ַאז טָאה--ןעמוקעג ץונוצ טרָאד ךױא טלָאװ ךיא ןוא--

 | .טײקרעֿפיז רעקיאור ַא טימ טגאזעג ַאּבאלג

 רעה םישעמ טעּברַאעג עלַא ןופ רעמ ןגאה טלָאמעד ןוא--

 רעניװטיל רעד טאה--יקסוָאגער ּבוקַאי רעה ןוא יקסוטעשקסה

 ךיז ןענעז יײז רעּבא ,רעטיר עסיורג עדייב--טגאזעג רעטייוו

 טקוקעג םורק יקסװָאגער רעה טאה סרעדנוזַאב .םיאנוש טושּפ

 ,לעוד ַא וצ ןעגנַאגרעד רעכיז טלאו סע ןוא ןיקסוטעשקס ףיוא

 רעטנוא ןלעוד טרסאעג טאה רעייוװ רעה סאו ,סאד טשינ ןעוו

 ירַאפ טשינ תליחּת ןּבאה רימ .ףארטש-טיט ַא ןופ גנּוָארד רעד

 -סױוַא ךיז טאה סע זיּב ,ליװ יקסואגער רעה סאו ,ןענַאטש

 רעד ןֿכלעװ ,שטשַאל רעה ןופ בורק ַא זיא סאד זַא ,טלעטשעג

 -רַאפ ,טקנעדעג ריא יװ ,יקסוטעשקס רעה ןּבילוצ טאה טשריפ

 םוצ האנש סיקסװאגער טמַאטש ןופרעד .רעגַאל ןופ ןּבירט

 ןופרעד ,קינשטוראּפ םוצ סרעדנוזַאּב ןּוא ,עלַא זנוא ּוצ ,טשריפ

 ןדייּב יז טאה עֿכלעװ ,יײז ןשיװצ ץנערוקנאק יד ךיוא טמַאטש

 ,םור ןסיורג ַא טימ טקעדַאּבפ גנורעגַאלַאּב רעקיזאד רעד תעּב

 צדייּב ,ןטייװצ םעד ןגײטשרעּבירַא טלאועג טאה רענייא לייוו
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 .יא יד תעּב ײס ,ןרעױמ יד ףיוא ייס עטשרע יד ןעװעג ןענעז
 וצ ןרָאװעג סאמנ ףוס-לּכ-ףוס ןיקצינלעמֿכ ויא סע זיּב ,ןלַאפרעּב
 ,גנורעגַאלַאב ערעלוגער ַא ןּבױהעגנָא טָאה רע ןוא ןעמרוטש
 ןלָאז עֿכלעװ ,תואצמה ןייק ךיוא ייברעד קידנקסעלכַאנרַאפ טשינ

 ,טָאטש יד ןעמענוצנייא ןפלעהטימ ןענָאק םיא =

 ףױא ךיז ןזָאלרַאפ ערעדנַא ךיא רָאנ ,רע זיולּב טשינ--
 -י ,טגאזעג ַאּבָאלגַאז טאה--!תואצמה

 ףרעטסניפ ַא ךיוא ייּברעד ןוא ,שטנעמ רענעגושמ ַא-- |

 / ,טניימעג טאה רע--טגָאזעג רעטייװ .ַאטנעיּפיגדָאּפ טאה--האירּב
 ךגעװ טרעהעג טשִינ םינּפא טאה רע ,שטייד ַא זיא רעײװ זַא
 לייװ ,ןעמאנ-ןעילימַאפ .ַאזַא טימ ןרעמָאּפ ןופ סעדָאװעיאװ יד
 ,עטסארַאטס םעד ןדערנא קידנליו ,ווירּב ַא ןּבירשעגנא טאה רע
 טָאה ,הדיגּב וצ ,טלעג רַאפ םענעגנודעג ןוא רעדנעלסיוא סלַא
 רע זַא ןוא זיא רע רעװ ,ןּבירשעגּפא רעיײװ רעה רעּבא םיא
 רעסעּב ידּכ .םיא וצ גאלשראפ ןייז טימ ןלַאפעגנײרַא סואימ זיא
 רוירּב ןקיזָאד םעד עטסָארַאטס רעד טאה ,טרעוװ ןייז ןזײװַאּב וצ
 טשינ ןוא ,שטנעמ ןבושח ַא סעּפע ךרוד אקוד ןקיש טלאוועג
 תויח עֿכלעזַא וצ ןײג סאד יװ יױזַא ןוא ,רעטיײּפמָארט ַא ךרוד
 טשינ ףױרעד ךיז ןּבאה ,תושפנ-תנּכס טימ שממ טקעמש תוער
 סע ךיז ןּבאה ערעדנַא .םירבח יד ןשיװצ םינלעּב ןייק ןענופעג|

 .רעטנוא ךימ באה ךיא רעּבא ,דובּכמוא ןַא רַאפ ןטלַאהעג ךיוא
 ףייו ,טרעה אד ןוא--תוחילש עקיזאד יד ןריפוצסיוא ןעמונעג -

 יי ןָא טשרע ךיז טגייה עטסטנַאסערעטניא סאד

 ,טגאזעג טניירפ עדייּב ןּבאה--ןרעה רימ--

 ןַאמטעה םָעד ןפארטעג ןוא ןראפעג סע טסייה ךיא ןיּב--
 .ֿכָאנ סרעדנוזַאּב ,קיטפיג ןעמונעגפיוא ךימ טאה רע .ןרוּכיש ַא
 -עג טאה רע ןוא ,וירּב םעד טנעיילעגרעּביא טאה רע יװ םעד
 טאג ןבעגעגרעּביא קידהענֿכה ּבאה ךיא ןוא--ּבַאטש ןטימ טָארד
 -נָא ראנ ךימ טעװ רע ּבױא :טֿכַארטעג ױזַא ךיז ןוא המשנ יד
 סאו .ןקַאהעצ ֿפאק םעד טסױפ רעד טימ םיא ךיא לעװ ,ןריר
 ;סָאװ--ךעלרעדירּב עּביל ,ןוט טלאזעג רימ ןבאה

 (גה (עג 5



 טגאועג ַאּבָאלגַאז טאה--טֿכַארטעג ריא טאה טוג .רעייז--
 .טייקטרירעג רעטיוועג ַא טימ

 ןוא ןטלַאהעגנײא םיא ןּבאה סעקינװָאקלָאּפ יד רעּבא--
 -עג סוניגנָאל רעה טאה--רימ וצ געװ םעד טלעטשראפ םיא
 ןעװעג זיא רעֿכלעװ ,ןַאמרעגנוי ןייא עלַא ןופ רעמ ןוא--טגָאז
 ,טּפעלעעגקעװַא ןוא ןעמונעגנָא םיא טאה רע זַא ,טסײרד ױזַא
 ַא ביג ךיא ,"רוּכש טזיּב ,לרעטָאפ ,ןיג טשינ טסעװ, :קידנגָאז
 ןייז רעּביא ךימ .שודיח ךיא ןוא ױזַא ךימ טציש סע רעװ קוק
 --ברוקמ רעטנָאנ ַאזַא ןיקצינלעמֿכ טימ זיא רע סָאװ ,טייקטסיירד
 | ,ןוהָאּב זיא סָאד זַא ,סורַא ךיז טלעטש

 .ןגירשעגסיוא ַאבָאלגַאז ןוא יקסווָאידָאלָאװ טאה--?ןואָאג--
 ןיא ןעזעג םיא ּבָאה'כ לייװ ,טנעקרעד םיא גאה'ֿפ .ָאי-- |
 !ןיקצינלעמֿכ וצ טגאז רע :רעה'כ ,ךיוא ךימ רע ןוא--יגָאלזָאר
 טשינ ןּבאה םירוּכש יװ ױזַא ןוא .?רעטנַאקַאּב ןיימ זיֹא סָאד ,
 ּביוא , :טרעפטנעעג יקצינלעמֿכ טאה ,ןרעלק וצ גנַאל עּבט ןייק
 -נוהפניפ ןּבעג םיא ןעמ לָאז ,לדנוז ,רעטנַאקַאב ןייד ןזיא רע
 טָאה רע ןוא ."הבושּת ַא ןבעג םיא לעװ ךיא ןוא--רעלָאט טרעד

 ,ךיא ּבאה סרעלָאט יד ךייש סָאװ ןוא ,הבושּת ַא ןּבעגעג רימ
 -ַאֹּב יז לָאז רע זא ,טגָאזעג ,סעיטסעּב יד ןצייר וצ טשינ ידּכ

 יד טשינ ןּבָאה ןריציפָא-םירבח יד לייו ,רעניד יד רַאפ ןטלַאה
 -עג ןופ ןעװעג חלשמ ךימ ןּבָאה יז .תונּתמ ןעמענ וצ תוליגר
 ,ןעגנַאגעגסױרַא ךיא ןיּב רעּבָא םיוק--קידנעטשנָא גונעג טלעצ
 ,"יגָאלזָאר ןיא ןעזעג ךיז ןּבָאה רימ, :ןֹוהָאֹּב רימ וצ וצ-טמוק
 -עג טשינ טלָאמעד ךימ באה'כ ראנ ,(ךיא גָאז) ָאי, .רע טגָאז
 ןקיזָאד םעד ןיא ןעזרעד ךיד לעװ ףךיא זַא ,לרעדורּב ,טכיר
 רענעגײא ןיימ טשינ; :ףיורעד רימ טרעפטנע רע ןוא--,"רעגַאל

 "עג ןיא '!רעהַא ןּבירטעג ךימ טָאה קילגמוא סָאד רָאנ ,ןליוװ
 -עצ םיא ןּבָאה רימ ױױזַא יװ ,טגָאזעג םיא ךיא ּבָאה ךערּפש
 טימ ,טסֹוװעג טשינ ּבָאה ךיא; .עצנילָאמרַאי רעטניה טּפַאלק|

 (טרעפטנעעג ףיורעד רימ רע טָאה) ןוט וצ ּבָאה ךיא ןעמעװ
 ןשטנעמ יד ןוא ,טנַאה ענעטינשעצ ַא טַאהעג ּבָאה ךיא ןוא
 זַא ,טניימעג ןּבָאה יײז לייו ,טשינרָאג וצ טגיוטשג ןּבָאה עניימ
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 ךיוא ןּבָאה רימ ןוא ,'ייז טגָאלש ןײלַא ַאמערַאי טשריפ רעד
 ;טלָאװ יקסוטעשקס רעה ןעװ לײװ ,(ךיא גָאו) טסּוװעג טשיג
 ןיש ןיא ןופ רענייא ןייק טלָאװ ,סע טויב וד זַא ,טסּוװעג
 יי .טּבעלעג טשינ

 רע טָאה סָאװ רעּבָא ,ןעװעג ױזַא סע טלָאװ יאדוא--
 ,טגערפעג יקסווָאידָאלָאװ טָאה--?טגָאזעג וצרעד

 טעװערעקרַאפ ןוא טגערעגפיוא קרַאטש ןרָאװעג זיא רע--
 ,טליײצרעד רימ טָאה רע .ןינע ןרעדנַא ןַא ףיוא ךערּפשעג סָאד
 / .צינלעמֿכ וצ וירּב טימ טקישעגסױרַא םיא טָאה סָאנָאװישק זַא
 יקצינלעמֿכ ןוַא ,ןעּורּפָא לסיּב ַא ךיז לָאז רע זַא ,ווּוװל ייּב ןיק
 -עג העדּב טָאה רע לײװ ,ןקישקירוצ טלָאװעג טשינ םיא טָאה
 ַא זיא רע לייוו ,ןתוחילש ערעדנַא רַאפ ןצונַאּב וצ םיא סַאה
 .ןוא, :טגערפעג רע טָאה ףוס םוצ .םינּפ-תרדה ַא טימ שטנעמ
 ,טרעפטנעעג םיא ּבָאה'כ ןעוו ןוא '!יקסוטעשקס ) רעה זיא ּוװ
 ףימ ןלעװ יױזַא ּבױא, :טגָאזעג רע טָאה ,שטשָאמַאז ןיא זַא
 -עג םיא טימ ךיז ךיא ּבָאה טימרעד ןוא-"ןפערט רשפא ךיז
 | | ,טנגעז

 :םיא טָאה יקצינלעמֿכ זַא ןָא ןיוש ךימ סיוטש ךיא--
 -עג אּבָאלגַאז טָאה--עשרַאװ ןייק טקישעגסױרַא ךָאנרעד דלַאּב
 ,טגָאז

 .קירוצ קעװַא ןיּב ךיא .רעה ןיימ ,וצ-טרַאװ רעּבָא ,,ָאי--
 טֿפירַאּב ַא רעיײװ רעה םעד ןּבעגעגּפָא ןוא גנוטסעפ רעד ןיא
 סנגרָאמוצ .טֿפַאנײּב טעּפש ןעװעג ןיוש זיא'ס .תוחילש רעד ןופ
 לָאמ סָאד רעּבָא ,ןעמרוטש ןעמונעג רעדיװ ןקַאזָאק יד ןּבָאה
 ּבָאהיֿכ ,לָאמ ןטשרע םוצ יװ טייקנסיּברַאפ רערעסערג ךָאנ ַא טימ
 .,יקסטטעשקס רעה ןטימ ןעז וצ ךיז טײצ ןייק טַאהעג טשינ
 -עג ּבָאה'ֿכ זַא ,טגָאזעג םיא ךיא ּבָאה גָאט ןטירד םוצ טשרע
 ןעװעג ייּברעד ןענעז סע .טדערעג םיא טימ ןוא ןענוהָאּב ןעז
 .גרעהרעד .יקסװָאגער רעה ךיוא רעטנורעד ןוא ןריציפָא ךס ַא
 ;ַא טימ ןפורעגנָא ךיז רעטצעל רעד סָאה ,רעטרעװ עניימ קיד
 פדַײמ א ןגעװ טרָאד טײג סע זַא ,סײװ ךיא , :ןָאט ןקידנסייּב
 ,,ךייא טמיר ןעמ יװ ,,רעטיר ַאזַא ,רעה ןיימ ,טנעז ריא ּבױא

.71 



 טימ לגנַארעג ַא ףױא סיױרַא םיא טפור ןענוהָאּב ריא טָאה

 רעקיזָאד רעד זַא ,ןייז רעֿכיז ןוש טנָאק ריא ןוא ,,ןדרעווש

 ךיז ןרעיױמ יד ןופ ןלעװ רימ .ןגָאוּפָא טשינ ךיז טעװ חצור

 '-ָאינשיװ ,ךייא ןגעו רעּבָא .גנולעטשרָאפ רענייש ַא וצ ןקוקוצ

 .ןיא סע יװ ,(וצ רע טיג) רעמ ןעמ טגָאז ,ןשטנעמ סיקצעיוו

 רעה ףיױא ןוטעג קוק א יקסוטעשקס רעה טָאה ףיורעד ."תמאּב

 ַא'ַא; .רעטפילּברַאּפ ַא ןייטש ןּבילּבעג זיא רענעי זַא ,יקסווָאגער

 רָאנ סיױװֿכ !טוג רעייז--(טגערפעג רע טָאה) !ריא טיג הצע

 םעד טַאהעג טלָאװ ,זנוא ןופ קזּוח טֿכַאמ סָאװ ,ריא יצ ,טשינ

 ןעמָאנ ןיימ ןיא ןפורסױורַא ןוא ןומה-ןקַאזָאק םוצ ןייג וצ טומ

 ֿבָאה טומ :ןפורעגנָא ךיז ףיורעד טָאה יקסווָאגער ןוא ."ןענוהָאּב

 --לאוג ןײק טשינ ןוא ,בורק ןייק טשינ ךייא ןיּב'כ רעּבָא ,ךיא

 -עג ַא טימ טצַאלּפעגסױרַא עלַא ןּבָאה ָאד !ןייג טשינ לעװ'כ

 טציא (טהנעטעג יז ןּבָאה) !ָא .ןיקסווָאגער רעה ןופ רעטכעל

 -כערפ ַא ןגעװ טלדנַאהעג ךיז טָאה טע ןעװ רעּבָא ,ארומ וטסָאה

 רעּבָא סע טָאה ןיקסוָאגער "!רוּבג ַא ןעװעג וטזיּב ,טױה רעד

 ןוא ןעװעג בשיימ ךיז רע טָאה ,עיציּבמַא ןיא טֿכַארּבעגנײרַא

 ןפורסױרַא ןעגנַאגעג רע זיא סנגרָאמוצ .טײג רע זַא ,טעלקרעד

 רימ .ןפָארטעג טשינ ןענוהָאּב ןיוש טאה רע רעבָא-- ןענוהָאּב

 ,טציא טשרע ןוא ,רעטרעװ ענייז טּביולגעג טשינ טלאמעד ןּבָאה

 זיא'ס זַא ,ךיא עז ,ךיא ןופ טרעהעג ּבאה ךיא סָאװ ,םעדֿכָאנ

 ןוא ןקישסױרַא טוומעג תמאּב יקנינלעמֿכ טָאה ןענוהָאּב .תמא

 | .טעגרהרעד םיא ריא טאה טרָאד

 ףיז יקסװָאידָאלָאװ טָאה-- ןעװעג עקאט סע זיא יױזַא--

 י | ,ןפ רעגנָא

 רימ ןלעװ ּוװ--טגערפעג ַאּבָאלגַאז טאה--זנוא עשז-טגאז--

 ידּכ ,םיא רימ ןזומ ןעניפעג לייו ,ןיקסוטעשקס ןעניפעג טציא

 .לדיימ סאד ,ןֿכוז ןזָאל ךיז םיא טימ דלַאּב ןלָאז רימ

 לייוו ,שטשָאמַאז רעטניה ןייגרעד טֿפײל סאד טעװ ריא--

 ,קינוואקלאפ ןשיקָאזָאק םעד ,ןַאנילַאק .רבד-םש ַא רע זיא טרָאד

 ,טנעה יד ךיז קידנגנַאלרעד ,ןיקסװָאגער טימ ןעמַאווצ רע טאה

 -דירש ןײק הנחמ ןיז ןופ קידנזָאלרעּביא טשינ ,טקיליטרַאכ
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 יװצ טנַאװה רענעגיא ףיוא יקסוטעשקס טָאה רעטעּפש .טילּפז
 ַא ןוא טקיליטרַאפ ןיַאלרוּב ,תונחמ עשירעטָאט טּפַאלקעצ לָאמ
 .ןגָאלשעצ סעּפוק רָאּפ

 - וצ ץלַא סָאד טזָאל יקצינלעמֿכ ןּוא--
 יז ןַא ,טגָאז ןוא ּפָא יז ןופ ךיז טלקָאש יקצינלעמֿכ--

 -עג טשינ רענייק טלָאװ שרעדנַא .ןלעפַאּב ענייז ןגעקַא ןּכױר

 ,גיניק רַאה ןרַאפ הענֿכה ןוא טײקיירט ןייז ןיא טּבױלג
 - !ַאילָאװַאקסנָאק רעקיזָאד רעד ןיא ריב טֿכעלש רע'ייז-- |

 .טקרעמַאּב ַאּבָאלגַאז רעה טַײה

 -יא ןייג ןיוש ,ןרעה עניימ ,ריא טעװ ןילּבול רעטניה--
 יד לייו .טגָאזעג רעטײװ רעניװטיל רעד טָאװ--תֹוברוח רעב

 יד ןוא ןילּבול רעטניה זיּב שזַא ןעגנַאגרעד ןענעז סנטסָאּפרָאכ

 ןּבָאה יז סָאװ ןוא ,ענעגנַאפעג ןעמונעג םוטעמוא ןּבָאה סרעטָאט
 רועיש ןייק רָאג טָאה ,וָאשעיּבורה ןוא שטשָאמַאז ייּב טּפַאֿכרַאֿפ
 ענעגנַאפעג ענעגָאלשעגּפָא טנזױט רשפא .טשינ ךרע ןײק ןוא
 טעּברַא רע .גנוטסעפ רעד ןיא טקישעגּפָא ןיוש יקסוטעשקס טָאה

 .ָעג םענעגייא ןפיוא קידנעייז-סח טשינ ,תוחוּכ עלַא טימ טרָא
 | ,טגוז

 .רעטֿפַארטרַאפ ַא ןוא טצפיזעגּפָא סוניגנָאל רעה טָאה ָאד
 .ײװ רע טָאה םורֲא עלײװ ַא ןיא ןוא ,ּפָאק םעד טזָאלעגּפָארַא
 :טגָאזעג יװַא רעט

 ןָא םימחר עסיורג ענײז ןיא טעװ טָאג זַא ,ןיימ ךיא--
 סָאװ ,סָאד ןּבעג :יא ןוא יקסיטעשקס רעה םעד ןטסיײרט קפס
 .ןענעז סיורג לײװ ,קילג ןייז רַאפ טלייװרעדסיוא ךיז טָאה רע
 ןופ ןטייצ עקיזָאד יד ןיא .רעטיר ןקיזָאד ןופ ןטסנידרַאפ יד
 ןגעװ רָאנ טֿכַארט רעדעי ןעװ ,טייקיצוננגייא ןוא טיײקנּברָאדרַאפ
 ,ךעלרעדירּב ,ךָאד טָאה רע .ןסעגרַאפ ךיז ןגעװ רע טָאה ,ךיז

 טשריפ רַאה ןופ שינעּבױלרעד ַא ןעמוקַאּב טנָאקעג גנַאל ןיוש
 זיא סע ןעװ ,םעד טָאטשנָא רעּבָא ,ןיטשריפ יד ןֿכז ןרָאפ וצ
 ןייא ןייק ףיא רע טָאה ,הרצ-תע ַא ןעמוקעג דנַאלרעטָאּפ ןפיוא
 ןָא רעטַײװ קידנטעּברַא ,טסניד ןַײז ןפרָאװעגקעװַא טשינ עגר
 | ,ץרַאה ןיא קָאטײװ ַא טימ רעהפיוא
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 --!ןגָאז וצ סָאװ ָאטשינ ,רעמיױר ַא ןופ המשנ ַא טָאה רע

 .ןפורעגנָא ךיז ַאּבָאלגַאז טָאה
 .םיא ןופ ליּפשייּב ַא ןעמענ ךיז ןפרַאד רימ--

 ןיא ןסיוא זיא רעֿכלעוו ,ַאטנעיּפיּבדָאּפ רעה ,ריא טרפב--

 ײרד יד רָאנ ,דנַאלרעטַאּפ ןופ הבוט יד טשינ המחלמ רעד
 | .פעק

 סוניגנָאל רעה טָאה--!המשנ ןיימ ןיא ןײרַא טקוק טָאג--

 | .למיה םוצ ןגױא יד קידנּבײהפיוא ,טגָאזעג

 סנוהָאּב טימ טנױלַאּב טָאג ןיוש טָאה ןיקסוטעשקס--

 -עג טָאה רע סָאװ ,טימרעד ןוא--טגָאזעג .ַאּבָאלגַאז טָאה--טיוט

 ןעמוקעג זיא טציא לײװ ,קילּבּפער רעד החונמ עגר ַא ןּבעג

 .הדבא יד ןֿכװּפָא ןגעװ ןוט ֹוצ טֿכַארט ַא םיא רַאפ טייצ יד

 -עג רעניװטיל רעד טָאה--?ןרָאפ םיא טימ טעװ ריא--

 .טגערפ
 !טימ טשינ טרָאפ ריא ןוא--
 . סאו רעּבָא ,ןגינעגרַאפ ןטסערג ןטימ ןרָאפעג טלָאװ ךיא--

 . ןופ עטסָארַאטס ןופ ךיא ריפ םענייא ?וירּב יד טימ ןייז טעװ

 ןטירד ַא ןוא ,טשריפ םוצ ןטייװצ ַא ,גיניק רַאה םוצ יקלַאװ

 השקּב ַא טימ טשריפ םוצ ךיוא ןיקסוטעשקס רעה ןופ עקַאט

 | ,שינעּבױלרעד ַא ןגעוו

 ,םיא רימ ןעגנערּב שינעּבױלרעד ַא--

  ?ןריפקעװַא טשינ ווירב יד ךיא ןאק ױזַא יװ רעּבא--

 טשינ שרעדנַא ןאק סע ,עקָארק ןייק ןראפ טזומ ריא--

 ךיא :קיטכירפיוא ץגַאג ןגאז ךייא ךיא ליװ סנקירעּביא .ןייז

 טלאועג ןרעג ןיטשריפ רעד ךאנ עיצידעּפסקע רעד ןיא טלאוו

 רעּבא ,סעצײלּפ יד רעטניה ,ערעיײַא יװ ,ןטסיופ עֿכלעזַא ןּבאה

 טרָאד .טגיוטעג טשינ ןיטולחל ריא טלאוו שרעדנַא סעּפע וצ

 ןיא ןוטרעּביִא ךיז ךיא אמּתסמ ןוא ןרילומיס ןזומ ןעמ טעװ

 :טכירק ריא ןוא--ןרעױּפ ןופ לעטשנָא ןַא ןֿכַאמ ,םידנּב עשיקַאזָאק

 דלַאּב טלָאװ רעדעי זַא ,סקּוװ רעיא טימ ןײרַא ןגיוא יד ןיא

 ךיז טָאה ןענַאװ ןופ !גנָארד ַא רַאפ סָאד זיא סָאװ :טגערפעג

 ןושל רעיײז ךיוא ריא טנעק םעד ץּוח ַא--?קַאזָאק אזַא ןעמונעג
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 ןוא ,עקָארק ןייק טרָאפ !ןייב ,ןייג .ןיז טרעהעג'ס יװ טשינ
 ,ןּבעג הצע ןַא זיא-סע-יוװ ןיילַא ןיוש ךיז ןלעװ רימ

 .טגָאזעג יקסווָאידָאלָאװ טָאה--ױזַא ךיוא ןיימ ךיא--
 .טנעעג ַאטנעיּפיּבדָאּפ רעה טָאה--ןייז ױזַא זומ יאדוא--

 ןפלעה ןוא ןשטנע טָאג רעקיצרַאהמרַאּב רעד ךייא לָאז--טרעפ
 ?ןטלַאהַאּב זיא יז ּוװ ,ןעד ריא טסײװ ןוא

 ,סָאד רָאנ ןסייװ רימ .ןגָאז טלָאװעג טשינ טָאה ןוהָאּב--
 טַאהעג ךימ טָאה ןֹוהָאּב ןעװ ,טרעהעגרעטנוא ּבָאה ךיא סָאװ
 | .גונעג ןיא סָאד רעּבָא ,לַאטש ןיא טרַאּפשרַאפ

 | ?ןעניפעג יז ריא טעװ ױזַא יוו--
 ךיא--טגָאזעג ַאבָאלגַאז טָאה--!ָאד ּפָאק ןיימ זיא ףיורעד--

 רעד יא טציא .ןטייהנגעלרַאפ ערעסערג ןיא ןעוועג ןיוש ןיּב
 ,ןיקסוטעשקס טימ ןעז ךיז רעֿפיג סָאװ ןלָאז רימ זַא ,רקיע

 רע לייו ,ןסיו זומ רעַײװ רעה ,שטשָאמַאז ןיא טגערפ--
 יד וצ םיא טקיש יקסוטעשקס רעה ןוא םיא טימ טרידנָאּפסערָאק
 !ןשטנעּב טָאג ךייא לָאז .ענעגנַאפעג

 טעװ ריא זַא--.טגָאזעג ַאּבָאלגַאז טָאה--ןיוא ךייא ןוא--
 םעד סורג ַא זנוא ןופ ּפָא טיג ,טשריפ םייּב עקָארק ןיא ןייז
 | ,ּפמַאלרַאּכ רעה

 | ?סָאד זיא רעװ-- |
 ,טייקנייש רעֿכעלנייװעגמוא ַא ןופ רעניווטיל ַא זיא סָאד--

 ךעמַאד-ףױה סניטשריפ רעד ןופ סניײליירפ עלַא ןכלעװ רַאפ
 ,ןריולרַאפ ּפָאק םעד ןּבָאה

 .וטעג רעטיצ ַא טָאה סוניגנָאל רעה
 ?אמּתסמ קווח טֿכַאמ ריא ,רעניימ רעּוטליווװ--

 -ָאקסנָאק ןיא ָאד ריּב ןיימעג ךעלקערש !טגזעג טייז--
 גױא ןטימ ?ידנעלטניּפ ,טקידנערַאפ ַאּבָאלגַאז רעה טָאה--ַאילָאװ
 .ןיקסווָאידָאלָאװ וצ
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 .לטיּפַאק 5

, 

 ץרַאה ַא טימ עקָארק ןייק ןרָאפעגּפָא זיא סוניגנָאל רעה

 ַאּבאלגַאז רעה רעקידתוידזֿכא רעד ןוא ,לייפ ַא ןופ ןּפָארטעג

 ּוװ ,שטשאמַאז ןייק קעויַא ןענעז ןיקסװָאידָאלָאװ טימ ןעמַאזוצ

 לײװ ,גָאט ןייא יװ רעגנעל טשינ ןטלַאהעגסױא ךיז ןּבָאה יז

 עירֹומ יז טָאה ,יקלַאװ ןופ עטסָארַאטס רעד ,טנַאדנעמָאק רעד

 ןופ תועידי ןייק טַאהעג טשינ גנַאל ןיוש טָאה רע זַא ,ןעװעג

 סָאװ ,ןטנעמיגער יד זַא ,ןטלַאהעג טָאה רע ןוא ןיקסוטעשקס

 ןײק ןייג ןלעװ ,עדנַאמָאק סיקסוטעשקס רעטנוא קעװַא ןענעז

 -ירעּבױר יד ןּופ רעדנעל עקיטרָאד יד ןציש וצ ידּכ ,שזַארַאּבז

 ,רַאפרעד ןיוש לֿכש ןפױא טגײלעג ךיז טָאה סָאד .תונחמ עש

 -ַאְב זיא ,סיקצעיװָאינשיװ יד ןופ םוטנגייא סלַא ,שזַארַאּבז סָאװ

 סטשריפ ןופ ףױלנָא ןַא ףױא טלעטשעגסיא ןעװעג סרעדנוז

 ךיז טָאה ןַאּבָאלגַאז ןוא ןיקסוָאידָאלָאװ רעה ןרַאּפ .םיאנוש-םד

 תויה ,געװ רערעװש גונעג ןוא רעגנַאל ַא טנפעעג םֹורַא ױזַא

 ײס-יוװ-ייס םיא ייז ןטלָאװ ןיטשריפ יד ךָאנ קידנטייג יװ רעּבָא

 יצ ,סנײא ץלַא ןעװעג רעּבירעד ײז זיא ,ןֿכַאמֿכרוד טזומעג

 טזָאלעג תויהש ןָא ךיז ןּבָאה ייז ןוא ,רעטעּפש רעדָא רעירפ

 ליפיו ,ליפ ױזַא ףיוא רָאנ ךיז קידנלעטשּפָא ןײרַא געװ ןיא

 ןקיליטרַאפ וצ ףיוא רעדָא ,ורּפָא ףיוא ןעװעג קיטיונ זיא סע

 -םורַא טרָאד ןוא ָאד ךָאנ ךיז ןּבָאה עֿכלעװ ,סעדנַאּב-סיחצור יד

 | / .טּפעלשעג

 ױזַא ןעװעג זיא סָאװ ,דנַאל ַא ךרוד ןעגנַאגעג ןענעז ייז

 ןײק טנגעגַאּב טשינ געט עצנַאג ײז ןּבָאה לָאמטּפָא זַא ,טסיװרַאפ

 ןקידנעילג ןיא ןגעלעג ןענעז ךעלטעטש יד .המשנ עקידעּבעל

 ַאּב יד ,טסוּפ ןוא טנערּברַאפ ןעװעג ןענעז רעפרעד יד ,שַא

 .טּפַאשנעגנַאפעג ןיא טּפַאֿכרַאפ רעדָא טעליוקעגסיוא גנורעקלעפ
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 -יה ןופ ןטעלעקס ,געװ ןפױא טנגעגַאּב ייז ןּבָאה םיגורה רָאנ
 -רָאד ןופ ןשינעגיילּברעּביא עקידנעילט ,סעווקרעצ ,סעֿפריק ,רעז -

 ,תוברוח יד ףױא טליּבעג ןּבָאה סָאװ ,טניה ןוא ,סעטַאֿכ עשיפה
 -ײלּפרַאפ עשיקַאזָאק-שירעטָאט יד טגעלעגרעּביא טָאה סע רעװ
 זיא ןוא ןשינעפיט-דלַאװ יד ןיא ןטלַאהַאּבסױא ךיז טָאה ,גנוצ
  ,רעגנוה ןופ ןעגנַאגעגסױא רעדָא ,טלעק ןופ ןרָאװעג ןריורפעג
 ,רעדלעװ יד ןּופ ןקעמשוצסױרַא ךָאנ ךיז קידנגעװרעד טשינ
 יד .ןדיימ טנָאקעג ןיױש טָאה קילגמוא סָאד זַא ,קידנּבױלג טשינ

 ערָאק רעד טימ ןעשַאּפ טז'מעג יקסװָאידָאלָאװ טָאה ענייז דרעפ
 ,האובּת רעטנערּברַאפ-בלאה רעד טימ רעדָא ,רעמייּב יד ןופ
 -ָאמַא יד ןופ תוברוח יד ןופ ןרָאװעג טּפעלשעגסיורא זיא סָאװ
 .קידנעװעטַאר ,ךיג ןעגנַאגעג ןענעז יז רעּבָא .סרעלֿבײּפש עקיל
 יב טּפַאֿנרַאפ ןּבָאה יז סָאװ ,ןסַאּפַאז ענעי טימ רקיע רעד ךיז
 ,רעּבמעװָאנ ףוס ןעװעג ןיוש זיא'ס .ןעגנולײטּפָא-םיחצור יד
 / רעד וצ ,זיא רעטניװ רעקירָאיַארַאפ רעד ליפיו ףיוא רעּבָא
 טסערפ ןעיינש ןָא רעּבירַא גנורעדנּוװרַאפ רעֿכעלשטנעמ רעטסערג
 .ץבטה-ךרד רעד זַא ,טכודעג ךיז טָאה סע זַא יזַא ,זיא ןוא
 .םינמס עלַא ןּבָאה ליפ ױזַא ףיוא ,טרעדנעעג ןצנַאגניא ךיז טָאה
 ײװ רעפרַאש ןייז טעװ רעטניװ רעקירָאי-ײה רעד זַא ,טגָאזעגנָא
 ןיוש ןענעז ןעיינש ,ןרָאװעג טפייטשרַאפ ןיא דרע יד .דימּת
 ןענעז ןכײט יד ןופ סעגערּב יד ןוא ,רעדלעפ יד ףױא ןגעלעג
 רענרעזעלג רעקיטֿכיזֿכרוד ַא טימ ןגױצַאּב ןעועג ןעניגַאּב ןדעי
 ןופ ןלַארטש עֿכײלּב יד ,ןקורט ןעװעג זיא רעטעװ סָאד .טיוה
 -ימ יד ןיא טלעװ יד טמערַאװעגנָא ךַאװש רָאנ ןּבָאה ןּוז רעד
 ןפיוא ןּבָאה טנװָא ןיא ןוא ןעניגַאּב רעּבָא רַאפרעד ;ןהעש-גָאט
 ןֿכיג א ןופ ןמיס רעקידקפס-יתלּב ַא--סנרעטש טנערּבעג למיה
 | ,רעטניוו ןקרַאטש ןוא

 רעד ןעמוקנָא טלָאזעג טָאה רעגנוה ןוא המחלמ רעד ךָאנ
 ןשטנעמ יד ןּבָאה ןגעוװטסעדנופ ןוא ,טסָארּפ יד--אנוש רעטירד
 -עג חוּכּב זיא יז לײװ ,דלודעגמוא טימ ריא ףיוא טקוקעגסיוא
 רעה .ןכַאמּפָא עלַא יװ רעמ ךָאנ המחלמ יד ןטלַאהוצנייא ןעוו
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 -רעד טָצה רעֿכלעװ ,שטנעמ רעטװּורּפעגסױא סלַא יקסווָאידָאלָאװ
 ,גנונֿפָאה טימ לופ ןעֹװעג זיא ,עניַארקוא טנעקֶעג טוג ךָאנ וצ
 הילצמ רעֿכיז ןיוש טעװ ןיטשריפ רעד ךָאנ עיצידעּפסקע יד זַא
 טשינ יז ךיג ױזַא טעװ--המחלמ יד--העינמ-טּפיױה יד לייוו ,ןייז
 | | /  .ןרעטש

 טָאה--טײקיטֿבירּפױא סיקצינלעמֿכ ןיא טשינ ּביולג ךיא--

 .קירוצ ךיז רע טָאה גיניק רַאה םוצ עּביל ןופ זַא--טגָאזעג רע
 רע !סקופ רערטיֿכ ַא זיא סָאד רעּבָא ;עניַארקוא ןייק ןגיוצעג
 ןקיטסעפַאּב טשינ ךיז ןענאק ןקַאזאק יד ןעװ ,טלָאמעד זַא ,סייו
 סענעפא ןפיא ליײװ ,טרעװ טשינראג יז ןענעז ,סנּבָארג ןיא
 -סיורג ױזַא לאמ ףניפ ןייז לאז לאצ רעייז וליפא ןעװ ,דלעכ
 .טציא ןלעװ ייז .ןעמוקייּב ןענאק טשינ ןקלאּפ ערעזנוא יז ןלעװ
 . -קעװַא יז ןלעװ סעדַאטס יד ןוא ,םיבושי-רעטניוװ יד ןיא קעװַא
 יד ןריפקעװַא ךיוא ןפרַאד סרעטָאט יד .ןעינש יד ןיא ןקיש
 לע ,רעקרַאטש ַא ןײז טעװ רעטניװ רעד ּבױא .ענעגנאפעג
 ,גנילירפ ןקידנעמוק םוצ זיּב שזַא ּור ןּבָאה רימ

 "ץרא-ךרד ךאד ןבאה ייז לײװ ,רעגנעל ךאנ רשפא ןוא--
 .טשיג ךיוא טייצ ליפ ױזַא ןפרַאד רימ רעּבָא .גיניק רַאה ןרַאפ
 -עשקס רעה ןעװַארּפ רעטניװ ךאנ רימ ןלעװ ףליה סטָאג טימ
 / ,הנותח סיקסוט

 "ֿפיײװ ,ןדיימ טשינ טציא םיא טימ ראנ ךיז ןלאז רימ--
 ,טייצ ןעמונעגוצ רעדיװ זנוא טלאוו סאד

 .ןייק טשינ סאד ךאד זיא ,ןקלָאּפ יירד ךיז ייּב טאה רע--
 -ףימ זַא ,ןײז ןאק'ס .ןעניפעג וצ האובּת ץרעק ַא ןיא לדנרעק
 ץעגרע טעװ רע בױא ,ןגאינא שזַארַאּבז ייּב ךָאנ םיא ןלעװ
 | / .סעקַאמַאדיײה יד טימ ןעגנערּברַאפ טשינ רעגנעל

 .ּבאה ןוומ רימ רעבא ,טשינ םיא רימ ןענָאק ןגָאינָא--|
 | ..טרעפטנטעג יקסװָאידָאלָאװ טאה--געװ ןפיוא תועידי

 "ןרעױּפ *7 .רעװש ןעװעג רעּבא זיא ןעמוקַאּב וצ תועידי
 . -עג ןּבאה יײז ,ןקלאּפ עקידנעײגֿכרוד ןעזעג טראד ןוא אד ןּבאה

 "יד טימ ןראועג טריפעג ןענעז סאװ ,ןטֿכַאלש יד ןגעװ טרעה
 -ןענעז סע סנעמעוו .,ןגָאז .טנאקעג טשינ ןּבאה יז רעּבא ,,םינלזג
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 יב .ןעמירַאּב טנָאקעג ךיז טָאה סָאנָאװישק רָאנ ץכלעװ טימ ,תוחיצר עקידארומ ןוא ןעיירי -עלדניוש ,תודיגּב ןֹופ געװ ןפיוא ןסױטשעג םיא טאה דובּכ ןוא תורישע וצ הואּת ענעּבירטעגרעּביא ןייז רעּבָא ,יקצינלעמֿכ ןַאּפעטס רעטייווצ ַא ןרעװ טנָאקעג תונואג רעשירעטילימ ןוא הרובג ןייז ךרוד טָאה סָאװ ,רעד טַעהעג סאה ףוס ַאזַא ,המשנ ןייז טֿכױהעגסױא טָאה רע זיּב ,גָאט ןצנַאג ַא טלּפַאצעג ךָאנ טָאה רעֿפעלקילגמוא רעד ןֿכלעװ ףיוא ,גנָארד ַא ףיוא ןראוועג ןגָאלשעגפױרַא דלַאּב רע ויא טעדנּוװרַאפ רעש ןוא ןסָאשעג .ֿפרוד ןעוװעג ןיוש זיא רע םגה ןוא ,טנעמיגער ןשטייד סליוויזד -ַאר ןופ טנעה יד ןיא אקוד ןלַאפעגנײרַא זיא רע לייװ ,טולּב: סרעגרעװ ןוא סקילפ רַאפ ,רּפעינד םייּב ןרָאװעג ןסאגרַאפ זיא סָאװ ,טולּב ןשטייד ןרַאפ ןעמענ-המקנ םיא ןופ טלָאװעג טָאה סיזעמענ עֿכעלרעדנּוװ ַא סעּפע ןַא ,ןטכודעג ךיז טָאה סע .הילּת ַא וצ רָאנ ,ןטמַא עֿכױה ןוא דובּכ וצ טשינ ,עװטזדּוװעיִאװ ןוא עװטסָארַאטס וצ טשינ ןגָאלשרעד םידרומ יד ןופ ןעייר יד ןיא ךיז טָאה רעֿכלעװו ,יקסוָאשטעשוק רערעקיטֿכעמ ןדייּב יז ןופי רעד ןוא ,ַאּבַאבענ רעדליוװ רעד ןוא ,רעריפ -עכוּורּפעגסיױא ןוא רעטלַא ןַא ,ץישזנעשקלוּפ ּפָאק ןייז ןריולרַאפ טאה סע ליה: עשיװטיל סָאד טלָאצעגּפָא תולּפמ טימ םיא טאה ,תולייח-ןיורק יד טפַאשרַאפ טאה יקצינלעמֿפ סָאװ ,תולּפמ יד רַאפ .ןענעק .ײלּפָא טנָאקעג טשינ טָאה'מ ןֿכלעװ . ,תמא ןא יו םיטרּפ עלַא טימ דנַאל ןצנַאג ןרעּביא ןגָארטעגרעדנַאנַאפ ךיז יז טאה רעּבָא טציא ,טלפייווצעג ךָאנ טָאה'מ רעּבָא ,עשרַאװ ןופ ןרָאפפָא סיקסי .ווָאידָאלָאװ ברע ךָאנ גנַאלק ַא ןופ םרָאֿפ רעד ןיא ןעגנַאגעג  .מורַא ןיוש זיא יז ,לייח ןשיװטיל ןגעג ףמַאק ןיא תולּפמ עש .יקַאזָאק עסיורג יד ןגעװ :העידי ץטייווצ ַא ןעגנַאגרעד ןרעיוא ערעייז וצ זיא רעבא רַאפרעד .ךַאז ערעֿכיז ןייק טסּוװעג טשינג טניירפ ייוװצ יד ןּבָאה ,סיקסוטעשקס יװ יװַא טקנופ סיקסווָאגערי ןייז טנָאקעג ןּבָאה יז יװ ױזַא ןוא ,ןקלָאּפ עקיזָאד יד ןעוועג;
 -נֿכָאאש ןפיוא ןעמוקעגמוא ןקַאזָאק טנזיוט קיצנַאװצ ךרעּב ןענעז ןַאּנַאּבענ טימ ןוא ןצישזנעשקלוּפ טימ ,םיא טימ ןעמַאזוצ
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 ןטעּפירּפ ןופ סעטָאלּב יד ןיא ןרָאװעג ןעקנורטרעד רעדַא ,דלעפ

 רעּביא ןגָארטעגֿכרוד ךיז רעֿכיװ ַא יװ רעּבירעד טָאה המיא ַא
 -עגסיוא ךיז טאה ןעמעלַא לייװ ,עניַארקוא רעקידלעמיװ .רעד

 .ןרעסַאװ עלעג יד ייּב תונוחצנ עסיורג יד ךָאנ זַא ,ןטֿכוד

 ,ןעמָארגָאּפ עֿכלעזַא ףיוא טייצ יד טמוק ,עצװַאליּפ ,ןוסרָאק

 =ירפ יד טּבעלרעד יקיימוק ןוא ַאצינָאלַאס ייב ןבאה סע עכלעוו

 -ַאטשעג ןיוש זיא רע םגה ,ןײלַא ןיקצינלעמֿכ .תודירמ עקידרע

 -כעמ ןעװעג זיא רע םגה ,םור ןופ לּפַאטש ןטסֿפעה ןפיוא ןענ

 ךיז טאה רע ןעװ ,ןלַאפַאּב דחּפ ַא זיא ,זיא סע ןעװ יװ רעקיט

 /.רעדיװ ןוא ,יקסװָאשטעשק "טניירפ, ןופ טוט ןגעװ טסוװרעד

 =צ רעד ןגעװ סנירעכַאמ-ףושיּכ יד ייּב ןגערפ ךיז ןעמונעג

 טגָאזעגרָאװ ןּבָאה ייז--ןדישרַאפ טגָאזעגרָאװ ןּבָאה ייז ,טפנוק

 רעּבָא ןּבָאה ייז--תולּפמ ןוא תונוחצנ ןוא תומחלמ עסיורג עיינ

 .טעװ ןילַא םיא טימ סָאװ ,ןַאמטעה םעד ןגאז טנָאקעג טשינ

 | .ןרעוו
 ןוא הלּפמ סיקסװָאשטעשק ּבילוצ עקַאט ,רעּבָא לייוורעד

 יךַאז ערעכיז ַא ןעװעג ּור עגנַאל ַא זיא ,רעטניװ ןּבילוצ ךיוא

 -פרעד עטסיװרַאפ יד ,ןקיאּורַאּב ןעמונעג ךיז טָאה דנַאל סָאד

 המיא טימ סנעמעלַא ןוא ןרָאװעג טניֹוװַאּב רעדיוו ןענעז ךעל

 טּבעלַאּב זייװבעלסיּב ןענעז רעצרעה ענעמונעגכרוד תוקפס ןוא

 ,טומ ןופ ןרָאװעג
 =נַאל ַא ךָאנ ,טניירפ ייווצ ערעזנוא ןענעז טומ ַאזַא טימ

 ןוא שזַארַאּבז וצ ןרָאפעגוצ םולשּב ,העיסנ רערעװש ןוא רענ

 דלַאּב ײז ןענעז סָאלש ןיא ןעמוקנָא רעײז ןגעװ קידנדלעמ

 .=יורג רעיײז וצ ,ןּבָאה יז ןֿכלעװ ןיא ,טנַאדנעמָאק םוצ קעװַא

 .ןלושרעיװ טנעקרעד ,גנורעדנּוװרַאפ רעס

 ךָאנ טגערפעג ַאּבָאלגַאז טָאה--?יקסוטעשקס זיא ּוװ ןוא--

 | .ןעגנוסירגַאּב עטשרע יד

 .טרעפטנעעג לושרעיוו טָאה--ָאטשינ זיא רע--

 ?ןָאנרַאג ןרעּביא עדנַאמָאק יד ,סע טסייה ,ריא טָאה--
 =עגּפָא זיא רע רעּבָא ,טַאהעג יז טָאה יקסוטעשקס .,ָאי--

 .?ןעמוקקירוצ ןייז זיּב ןָאזינרַאג םעד ןּבעגעגרעּביא רימ ןוא ןרָאפ



 !ןעמוקוצקירוצ טגָאזעגוצ רע טָאװ ןעװ ןוא--
 ,טשינ ןײלַא טָאה רע לייו ,טגָאזעג טשינרָאג טָאה רע--

 בוא, :טגָאזעג רימ רע טאה ךיז ןענעגעזעג םייּב רָאנ ,טסּוװעג

 לָאז רע זַא ,ןגָאז םיא וטסלָאז ,ןעמוק רימ וצ טעװ רעצימע
 | .?ןטרַאװ רימ ףיוא ָאד

 ,טקוקעגנָא ךיז ןּבָאה יקסווָאידָאלָאװ ןוא ַאבָאלגַאז
 לַאֿכימ רעה טָאה--!ןרָאפעגקעװַא רע זיא גנַאל ןיוש--

 .טגערפעג
 ,קירוצ געט ןעצ טימ--
 רעה 'זנוא לָאז--טגָאזעג ַאנָאלגַָאז טאה--לַאֿכימ רעה--

 רעווש זיא ןגָאמ ןקירעגנוה ןפיוא לייוו ,ןסע-טכַאנ ןּבעג לושרעיוו

 ,ןט-סעומש ַא רימ ןלעװ ןסע-טֿכַאנ םייּב .ןטַארַאג וצ ךיז
 ףייוו ,ןעניד וצ טיירג ךייא ךיא ןיּב ץרַאה ןצנַאג ןטימ--

 -יא .שיט םוצ ןצעז טלָאװעג דָארג ךימ ךיוא ןײלַא כָאה ךיא
 טמענ ,ריציּפַא רערעטלע סלַא ,יקסװָאידָאלָאװ רעה ,סנקירעּב
 רע טשינ ןוא ;םיא ייּב ןיִּב ךיא זַא ,יװַא ,עדנַאמָאק יד רעּביא
 .רימ ייג

 -ָאוו טאה--ףָאטשישק רעה ,עדנַאמָאק רעד יב טּביילג---
 ץּוח ַא ,ןרָאי ןיא רעטלע ךָאד טנעז ריא--טגָאזעג לקטװָאידָאל
 .ןרָאפוצּפָא ןעמוקסיוא רעֿכיז רימ טעװ םעד

 .ןסע-טכַאנ סָאד טגנַאלרעד ןעמ טאה םורַא עליו ַא ןיא
 ַאּבָאלגַאז רעה ןעװ ןוא ןסעגעג ,טצעזעגקעװַא ךיז ןּבָאה ײז
 טימ רעגנוה ןטשרע םעד טליטשעג לסיּב ַא סַאהעג ןיױש טָאה
 | ;ןלושרעיװ וצ טגָאזעג רע טָאה ,ּפוז ןעלסיש יײװצ

 יקסטטעשקס רעה ּוװ ,רעשמ טשינרָאג ךיז ריא טנעז--
 ?ןרָאפ טנָאקעג טאה

 ןּבאה סָאװ ,רעניד יד ןײגסױרַא ןסייהעג טָאה לושרעיוו
 טאה תעדה-בושי ןופ עליו ַא ךָאנ ןוא ,שיט םוצ טגנַאלרעד
 :טגָאזעג ױזַא רע

 קרַאטש זיא ןיקסוטעשקס רעּבָא ,רעשמ ךיז ןיּב ךיא--
 רעּבירעד ,דוסּב ןרעװ ןטלַאהעג לָאז סע זַא ,ןירעד ןגעלעג
 טָאה רע .ןדער טלָאװעג טשינ טײצ.טסניד רעד ןיֵא ךיא ּבאה
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 -ירפ זיּב ָאד ןלעװ רימ ליײװ ,רשוּכה-תעש םעד טצונעגסיוא
 רע זיא תורעשה עניימ טל ןוא--קיאור ןיײטש רעֿכיז גניל

 סנֹוהָאּב ןיא ךיז טניפעג עֿכלעװ ,ןיטשריפ יד ןֿכוז ןרָאפעג
 .טנעה

 -ָאלגַאז טאה--טלעוו רעד ףיוא ָאטשינ ןיוש זיא ןוהָאּב--
 ,טגָאזעג ַאב

 | ?טסייה סָאװ--
 -רעד לָאמ ןטרעפ רעדָא ,ןטירד םוצ טאה ַאּבָאלגַאז רעה--

 קידנעטש סָאד טאה רע לײװ ,ןעװעג זיא'ס יװ ץלַא טלייצ
 רעה יװ טקנוּפ ,ןיא טאה לושרעיװ ;ןגינעגרַאפ טימ טלייצרעד
 ,שינעעשעג םעד רעביא ןעודיחּפָא ךיז טנָאקעג טשינ ,סוניגנָאל
 :טגָאזעג רע טאה ףוס םוצ ןוא

 .רעגנירג ןייז ןיקסוטעשקס טעװ ױזַא ביוא--
 ןוא .ןעניפעגסיוא יז טעװ רע יצ ,רעּבָא ךיז טדנעוו'ס--

 ?ןעמונעגטימ ךיז טימ רע טאה ןשטנעמ
 ַא לגניי ןייא טימ--ןרָאפעג ןײלַא זיא רע ,טשינ םענייק--

 .דרעפ יירד טימ ןוא לרענעטור
 טרָאד לײװ ,ןוטעג גולק רעייז רע טאה ױזַא ביוא--

 ץענעמַאק ןייק .ןּבעג-הצע ןַא תואצמה טימ רָאנ ךיז ןעמ ןָאק
 ןיא ןיש רעּנָא ,קלָאּפ םעניילק א טימ ןייגרעד רשפא ןעמ ןָאק
 טרָאד לייוו ,ןקַאזָאק אמּתסמ ןעייטש וועליהָאמ ןיא ןוא .ַאצישוא

 רעייז זיא לָאּפמַאי ןיא ןוא תוריד-רעטניו עטוג ןַארַאפ ןעגעז
 רעדָא ,עיזיויד רעצנַאג ַא טימ רעדָא ןייג ןעמ זומ טרָאד--טסענ
 י .ןײלַא

 דָארג קעװַא זיא רע זַא ,ריא טסיײװ ןענַאװ ןופ רעּבָא--
 ,טגערפעג לושרעיוו טאה--?תומוקמ ענעי ןיא

 ןוא לָאּפמַאי רעטניה ןטלַאהַאּב טרָאד ןיא יז לייוו--
 -וזַא ןַארַאפ ןענעז טרָאד רעּבָא ,טסּוװעג רע טאה םעד ןגעװ
 ןעמ ןעוו וליפא זַא ,סרעטנָאלּפ-ןסקיװעג ,ןטלַאּפש ,ןלייה ליפ
 ןעו ןיש-אטישּפ ַא ,ןפערט וצ רעװש זיא ,טרָא סָאד טוג ןעק
 ףיוא ןוא דרעפ ךאנ ןרָאפעג ןיּב ךיא .טשינ סע ןעק ןעמ
 ןעװעג ןטלָאװ רימ ןעװ ,ךיא סייװ ,קילָאהרַאי ןייק ןטֿכירעג
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 םיא רעּבָא ,ןעגנַאגעג רעטֿכײל רשפא סע טלָאװ ,ןעמַאוצ
 לָאז לַאפוצ ַא סעּפע ןדייס ,קפוסמ ןיּב'כ ,קּפוסמ ןיּב'כ--ןײלַא
 טשינ רע טעװ ןגערפ ןליפַא ?ייװ ,געװ ןפיוא ןריפפורַא םיא
 | .ןענָאק

 ?ןרָאפ םיא טימ טלָאװעג סע טסייה ריא טָאה--
 ןלַאֿכימ רעה ,ןוט טציא רימ ןלעװ סָאװ רעּבָא .ָאי--

 ?ןרָאפֿכָאנ טשינ רעדָא ,םיא ןרָאפכָאנ
 ,9ש רעייא ףיוא ךימ זָאלרַאפ ךיא--
 רימ--ןרָאפעגקעװַא זיא רע יװ געט ןעצ ןיוש--!םוה--

 ןטרַאװ ןסיהעג טָאה רע ,רעמ ךָאנ ןוא--ןגָאינָא טשינ ןלעווי
 רע !ןרָאפעג זיא רע ןענַאװ ךרוד ,ךױא סײװ טָאג ,ךיז ףיוא
 ןַא טײג סע ּוװ ,רַאּב ןוא ווָאריקסָאלּפ ךרוד ןרָאפ טנָאקעג טָאה
 -ַאּפ-ץענעמַאק ךרוד ןרָאפ טנָאקעג טאה רע ןוא ,ךַאילש רעטלַא
 / ,ָאד רימ ןּבָאה ןינע ןרעװש ַא .קסלָאד

 -עז סָאד זַא--טגָאזעג לושרעיװ טאה--ייּברעד טקנעדעג--
 רע זַא ,טײקרעֿכיז ןיק ָאטשינ זיא'ס רעּבָא ,תורעשה רָאנ ןענ
 | ,ןיטשריפ רעד ךָאנ ןרָאפעג זיא

 ?ּבָאלגַאז טָאה--!עקַאט סע ןיא סָאד !עקַאט סע זיא סָאד
 ידּכ ,רַאפרעד רָאנ ןרָאפעגסױרַא רע ןיא רשפא ןוא--טגָאזעג
 -קירוצ רע טעװ רעטעּפש ןוא םענעגנַאפעג ַא ץעגרע ןּפַאֿכ וצ
 רימ זַא ,טסֹוװעג ךָאד טאה רע לײװ ,שזַארַאּבז ןייק ןרעק
 זנוא ףיוא טנָאקעג ךיז טאה רע ןוא ןעמַאווצ ןייג ןפרַאד
 רערעװש ַא .זיא סָאד .טייצ רעטסעּב רעד ןיא ,טציא ןטכיר
 .ןינע

 לושרעיוו טָאה--געט ןעצ ַא ןטרַאװ ןסייהעג טלָאװ ךיא--
 ,טגָאזעג-

 -רָאג רעדָא ,ןטרַאװ רעדָא ;טשינרָאג ןענעז געט ןעצ--
 ..ןטרַאװ טשינ:

 סָאװ לייוו ,ןטרַאװ טשינ לָאז ,ןעמ זַא ,טלַאה ךיא ןוא--
 ךיז ןגרָאמ דלַאּב ןלעװ רימ ּבױא ,ןרילרַאפ ןעד רימ ןלעו
 .טיוא טשינ טעוו יקסוטעשקס רעה ּבױא !ןײרַא געוו ןיא ןזָאל
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 טָאה--ןייז חילצמ רימ דָארג רשפא ןלעװ ,ןיטשריפ יד ןעניפעג
 י ר ,טגוזעג יקסוװָאידָאלָאװ

 ;ןצעשגנירג טשינרָאג ָאד ןָאק'מ ,לַאנימ רעה ,ריא טעז--
 -עג ַאּבָאלגַאז טָאה--ןעגנוריסַאּפ ךָאנ טוהל ןוא גנוי טנעז ריא
 רעדנוװַאב רע ּבױא זַא ,הנּכס יד רָאּפ טייטש ָאד ןוא--טרעפטנע
 ַא ןפורסױרַא טֿכײל סע טעװ ,ןכוז יז ןלעװ רעדנוזַאּב רימ ןוא
 ןּבָאה ןוא ערטיֿכ ןענעז ןקַאזָאק יד .ןשטנעמ ענעי ײּב דשה
 יז ,רענעלּפ ערעיײז ןקעדפיױא טשינ לָאז רעצימע זַא ,ארומ
 ַאשַאּפ-ץענערג ןטימ ןתמו-אשמ ןעמייהעג ַא ןּבאה טרָאד ןענָאק
 חוּכמ רעטסעינד ןרעטניה סרעטָאט יד טימ רעדָא ,םישטָאכ יי
 יז ןלעװ רעּבירעד ןוא !ייז סייוו רעוװ--המחלמ רעקיטפניק רעד
 סרעדנוזַאּב ןוא ,ןשטנעמ עדמערפ ףיֹוא ןּבעג גנוטכַא קרַאטש
 ,ײז ןעק ךיא .ןגעװ זוּכמ ךָאנ ךיז ןגערפ סָאװ ,עֿכלעזַא ףיוא
 י ?ןייז רעטעּפש טעװ סָאװ ןוא ,ןלַאפנײרַא טֿכײל ןָאק'מ

 רשפא ליײװ ,ןרָאפ טֿכער טשרע ןעמ ףרַאד ױזַא ביוא--
 עֿכלעװ ןיא ,תונּכס עץכלעוַא ןיא ןלַאפנײרַא יקסוטעשקס טעװ
 | ,ןפלעהסיורַא ןפרַאד םיא טעוו'מ

 ,תמא ךיוא זיא סָאד--
 ןפיילש יד ןַא ;טֿכַארטרַאפ קרַאטש ױזַא ךיז טָאה ַאּבָאלגַאז

 | : ,טרעטיצעג שזַא םיא ןּבָאה
 :טגָאזעג ןוא טּפַאכעגפױא ךיז רע טאה ףוס םוצ = -

 ןומ ןעמ טעװ ,טַֿארטַאּב ןיא ץןלַא סָאד קידנעמענ--
 2 . ,ןרָאפ

 ,טייקנדירפוצ טימ טצפיזעגּפָא טָאה יקסווָאיָדָאלָאװ
 | ?ןעו ןוא--
 ידּב ,געט ירד ַא ןעורּפָא ךיז ןלעװ רימ יװ ,םעדֿכָאנ--)

 .ןרעוו טרעטנומעגפיוא ןלָאז ףוג רעד ןוא המשנ יד
 תונכה ןֿכַאמ ןיוש ןעמונעג טניירפ עדייב ןּבאה סנגרָאמוצ

 ,ןרָאפּפָא רעייז ברע ,טכירעגמוָא רָאג רעּבָא ,העיסנ רעד וצ
 לקַאזָאק עגנוי סָאד ,לגניי א סיקסוטעשקס רעה ןעמוקעגנָא זיא
 .ךגעו קידנרעהרעד ,ןלושרעיוװ רַאפ ווירּב ןוא תועידי טימ - ,ַאגיצ
 רעד ןיא קעװַא ךיג יקסוָאידָאלָאװ ןוא ַאבָאלגַאז ןעגעז ,םעד
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 :סָאװ טָא טנעײלעג טרָאד ןוא טנַאדנעמָאק ןופ ריטרַאװק |
 -ַאְכ ךרוד געװ רעד רעֿפלעװ וצ ,ץענעמַאק ןיא ןיּב ךיא;

 ;רעגעמרַא טימ קילרָאהַאי ןייק רָאפ ךיא .רערעֿכיז ַא זיא וונַאט
 ןּבָאה ייז .ןויװעגנָא רימ טָאה יקסװָאקוּב רעה עכלעוו ,םירחוס
 . -ֿפרוד ןַעיירפ ַא ףיוא ווירב-טײלגַאב עשיקַאזָאק ןוא עשירעטָאט
 ."ועליהָאמ ,ַאצישוא ךרוד ןרָאפ ןלעװ רימ .ןַאמרעקַא ןייק רָאפ
 .בעװ ןפיוא ךיז קידנלעטשּפָא ,ףָאטש-ןדייז טימ ,לָאּפמַאי ןוא
 טעװ רשפא ;ןשטנעמ עקידעּבעל רָאנ ןעניֹוװ סע ּוװ ,םוטעמוא

 .-יימ ,ןֿפוז רימ סָאװ ,סָאד ןעניפעג ןלעװ ר'מ זַא ,ןפלעה טָאג

 .שישק רעה ,גָאז ,ןַאבָאלגַאז רעה ןוא ןיקסווָאידָאלָאװ ,םירבה ענ =
 ײז בוא ,ןטרַאװ רימ ףױא שזַארַאּבז ןיא ןלָאז יז זַא ,ףָאט
 םעד ןיא לייװ ,ןוט וצ סָאװ ןּבאה טשינ שרעדנַא סעּפע ןלעװו
 עּפורג רערעסערג ַא ןיא ןעמ ןָאק ,רָאפ ךיא ןֿכלעװ ןיא ,געװ
 עֿכלעװ ,ןקַאזָאק יד ןופ דשח ןסיורג םעד ּבילוצ ,ןרָאפ טשינ
 -רָאהַאי זיב שזַא ,רטסעינד ןרעּביא ןוא ,לָאּפמַאי ןיא ןרעטניװ

 ןײלַא ךיא סָאװ ,סָאד .ןעיינש ןיא ררעפ יד יײז ןטלַאה ,קיל
 ,ןזײװַאּב טשינ ךיוא ןעיירד ןיא רימ ןלעװ ,ןוטפיוא טשינ לעװ
 טקנַאד .רענעמרַא ןַא רַאפ ןעמעננָא רעכיג ןֶעמ ןָאק ךימ ןוא

 רימ טיײקטיײרג רעייז רַאפ ץרַאה ןפיט ןופ ,ףָאטשישק רעה ,יײז
 רעּגָא ,ןעקנעדעג ןּבעל ץנַאג ןיימ לעװ ךיא עֿבלעװ ,ןפלעה ּוצ
 ןיא גָאט רעדעי לייװ ,טנָאקעג טשינ ךיא ּבָאה ײז ףיוא ןטרַאװ
 .טנָאקעג טשינ צאה ךיא ןוא--םירוסי ןיא רעּבירַא רימ רַאפ

 רצ טייצ עטסעּב יד זיא טציא ןוא ,ןעמוק ןלעװ ייז יצ ,ןסיוװ
 =ןדייז ךָאנ ןײרַא געװ ןיא ךיז ןוָאל םירחוס עלַא .לייוו ,ןרָאפ
 וד ןוא קעװַא ךיא קיש לגניי עיירטעג סָאד .תורוחס ןוא ףָאטש
 ּבָאה ךיא ןוא קיטיונ טשינ רימ זיא רע ,החגשה םיא ףיוא ּבָאה
 ,טרָאװ ַא טימ ןפַאלסױרַא טשינ ךיז ץעגרע לָאז רע זַא ,ארומ
 רַאפ טוג רימ טגָאז יקסװָאקוּב רעה .גנוי ךָאנ זיא רע לײװ
 .,זַא ךיוא ןיימ ךיא ןוא ,ךעלרע ןענעז יז זַא ,םירחוס ענעי
 רע ּבױא רעֿכלעװ ,טָאג ןופ קיגנעהּפָא זיא ץלַא זַא ,קידנּבױלג

 .ףוס ַא ןוא ןעמערַאּברעד זנוא רעּביא ךיז רע טעװ ןלעװ טעװ
 ןמא ,רעצ רעזנוא וצ ןֿכַאמ
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 ןוא ווירּב םעד ןענעײל טקידנעעג טָאה ַאּבָאלגַאז רעה
 ףוס םוצ--ןגיושעג ןּבָאה עכלעוו ,םירבח ענייז ףיוא טקוקעג
 :טגָאזעג לושרעיוװ טָאה

 .ןרָאפעג טרָאד זיא רע זַא ,טסּוװעג ּבָאה'ֿכ--
 .טגערפעג יקסווָאידָאלָאװ טָאה--?ןוט רימ ןלָאז סָאװ ןוא--
 --טנעה יד קידנעמענעצ ,טגָאזעג ַאּבָאלגַאז טָאה--טציא--

 טרָאפ רע סָאװ ,סָאד .ןרָאפ וצ סָאװ ךָאנ טשינ ןיוש רימ ןּבָאה
 ןוא ןעמוקגײרַא םּוטעמוא ןָאק רע לייו ,טוג זיא .,,םירחוס טיט

 םרַאפ רעדעי ןיא ,עטַאֿכ רעדעי ןיא .ןשודיחרַאפ טשינ םענייק

 -ַארעצ ךָאד ןּבָאה ייז לייוו ,ןפיוק וצ סָאװ ןַארַאפ טציא זיא
 -ימ רעה ,ןעװעג זנוא טלָאװ רעווש .קילּבופער עּבלַאה ַא טריּ
 יקסוטעשקס .לָאּפמַאי טז ענעי ףיוא ןגירקוצניירַא ךיז ,לַאֿכ
 רַאפ ןרעוו ןטלַאהעג טֿכײל ןָאק ןוא ךָאלָאװ ַא יו ץרַאווש זיא
 ענײד ךרוד טנעקרעד טכייל ןעמ טלָאװ ךיד ןוא ,וענעמרַא ןַא
 רעװש ךיוא טלָאװ ןרעױּפ רַאפ טלעטשרַאפ .ךעלעסנָאװ עלעג
 טרָאד ןענעז רימ !החלצה ןּבעג טָאג םיא עטז-לָאז ...ןעוועג

 .,דָאש ַא רימ זיא'ס םגה ,ןײז הדומ ךיא זומ סָאד--קיטיונ טשינ |
 ןיפ גנואײרּפַאּב רעד ןיא קלח ןייק ןּבָאה טשינ ןלעװ רימ סָאװ
 ןוטעג רעּבָא רימ ןּבָאה הבוט עסיורג ַא .לדיימ ןעמערָא ןקיזָאד
 ,ןענוהָאּב טכַארּבעגמוא ןּבָאה רימ סָאװו ,טימרעד ןיקסוטעשקס

 ברע טשינ טלָאמעד ךיא טלָאװ ,טּבעלעג טלָאװ רע ןעװ לײװ
 | | .ןּבעל סנַאי רעה רַאפ ןעוועג

 טָאה רע ;ןדירפוצמוא רעיז ןעוועג זיא יקסווָאידָאלָאװ
 ָאד ןוא ,ןשינעפיולרַאפ טימ לופ העיסנ ַא ףיא טֿכירעג ךיז
 ענדונ ןוא גנַאל ןפרַאד לָאז רע זַא ,ייּברעד רָאג סע טלַאה
 ,שזַארַאּבז ןיא ןעגנערּברַאפ!

 רע טָאה--?ץענעמַאק ןייק ןרָאפ שטָאֿכ רימ ןלעוו רשפא-- -
 .טגָאזעג

 ןלעוו סָאװ ןוֿפ ןוא ןוט טרָאד רימ ןלעװ סָאװ ןוא--
 עֿכלעוו וצ ,סנייא ץלַא--.טרעפטנעעג) ַאּבָאלגַאז טָאה--!ןּבעל רימי

 ןוא .ןטרַאװ ףרַאד'מ ;ןסקַאווּוצ ןעמָאווש יו ןלעוו רימ ןרעױמ
 ךס ַא ןעמענרַאפ ןיקסוטעשקס ןָאק העיסצ ַאזַא לײװ ,ןטרַאוו
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 ךיז טריר רע .גנַאל יװ ,גנַאל יװַא גנוי זיא שטנעמ ַא .טײצ
 ּפָאק םעד טזָאלעגּפָארַא קידהרוחש-הרמ ַאּבָאלגַאז רעה טאה ָאד)
 רעּבָא ,טלַא רע טרעװ ןייג-קידייל ןופ ןוא ,(טסורּב רעד ףיוא
 ןלעװ ןגרָאמ ;ןיגַאּב זנוא ןָא טרָאד ךיז רע לָאז ...ןלַאפרַאפ
 ןּבאה ןענוהָאּב .החלצה ןייז ףױא ךריק רעד ןיא ןייז בדנמ רימ
 ,דרעפ יד ןעלטָאוּפָא טסייה ,רקיע רעד זיא סָאד-טעגרהרעד רימ
 ,ןטרַאװ זומ ןעמ--לַאֿכימ רעה

 טניירפ ייווצ יד רַאפ ןּבױהעגנָא עקַאט ךיז ןּבָאה סנגרָאמוצ
 טָאה טײקילײװגנַאל רעייז סָאװ ,גנוטרַאװרעד ןופ געט עגנַאל
 טשינ ךעלדנייּב ןיא ןליפש סָאד טשינ ןוא ןרוּכש סָאד טשינ
 -יניב ,קע ןַא ןָא ןגיוצעג ךיז ןּבָאה ייז ןוא--ןּביירטרַאפ טנָאקעג
 טֿפיש-יײנש ַא .רעטניװ רעגנערטש רעד ןעמוקעגנָא זיא יניּבל
 -גנוטסעפ רֶעשזַארַאּבז יד טקעדַאּב טאה ,קיד יד ליא ןַא ןופ
 ןבאה לגייפ ןוא תויח עדליװ יד ;דרע עצנַאג יד ןוא ןרעױמ
 טאה געט עצנַאג .תוריד עֿפעלשטנעמ יד וצ טרעטנענרעד ךיז
 =-{רװ ןופ סעדַאטס ערעיײהעגמוא ןופ ןעקַארק סָאד טרעהעג ךיז
 .רעד ,רעּבמעצעד רעצנַאג רעד רַעֹּבירַא זיא'ס ,ןּבָאר ןוא סענ
 לוק ןיא זיא ,ןיקסוטעשקס ןופ--רַאורּבעפ ןוא רַאונַאי ךיוא ךָאנ
 | ,הנוע ןיאו

 -ַאּפ ןֿכוז לָאּפָאנרַאט ןייק ןרָאפעג זיא יקסווָאידָאלָאװ רעה
 ןוא הרוחש-הרמ ַא ןיא ןלַאפעגנײרַא זיא ַאּבָאלגַאז !ןעגנוריס
 .טלַא טרעװ רע זַא ,ןהנעט ןייא ןיא ןטלַאהעג



 לטיפַאק 0

 ףרוד ןרָאװעג טקישעגסױרַא ןענעז סָאװ ,ןרַאסימָאק יד

 ןיקצינלעמֿפ טימ ןעגנולדנַאהרעטנוא ןריפ וצ קילּבוּפער רעד
 טרַאּפשעגנָא ןטייקירעװש עטסערג יד ייּב ףוס לּכ ףֹוס ןּבָאה
 ףיוא קידנטרַאװ ,טלעטשעגּפָא ךיז טרָאד ןוא יקלָאישָאװָאנ ןיּב
 ךיז לייורעד טָאה רעֿכלעװ ,ןַאמטעה ןֿפײר-ןוחצנ ןופ הבושּת ַא
 ןוא עקירעיױרט ןסעזעג ןענעז ײז .ןירֿכעשט ןיא .ןטלַאהעגּפיוא
 טבעלעגרעּביא רדסּכ ײז ןבָאה געװ ןפיוא לייװ ,ענעגָאלשרעד
 ןדעי ףױא טרעמעג ךיז ןּבָאה ןטייקירעװש יד ןוא קערש- -טיוט
 -סניפ ןופ טלגנירעגמורַא ןעוועג ייז ןענעז טכַאנ ןוא גָאט .טירש
 ןוא תוחיצר יד ךרוד רָאג זיב עטעוועדליװרַאפ  ,ןסַאמ ערעט
 יד ןופ טױט םעד טרעדָאפעג תוליק-ילוקנ ןּבָאה עֿפלעװ---המחלמ
 ףױא ןסױטשעגנָא ךיז ייז ןּבאה טייצ וצ טייצ ןופ ,ןרַאסימָאק
 -ַאּב ןענעז סָאװ ,תונחמ-ןקַאזָאק עקיגנעהּפָא טשינ םענייק ןופ
 סָאװ ,סעדנַאג עשירעטָאט עדליוו ףיוא ןוא ,םיחצור ןופ ןענַאטש

 ןצכעל ןוא טֿפער- .רעקלעפ ןגעװ הגשה עטסדנימ יד טשינ ןּבָאה |
 -ַאֿב ַא טַאהעג תמא ןּבָאה ןרַאסימָאק יד ,ללש ןוא טולּב ךָאנ
 יקסוָאשירּב רעה עללעװ טימ ,רעטײר טרעדנוה ןופ גנוטיילג
 -ןּבָאה-ארומ ,ןײלַא יקצינלעפכ טָאה םעד ץּוח ַא ,טריפעגנָא טָאה
 םעד טקישעגוצ ייז ,זייב ןיק ןעשעג טשינ ײז לָאז סע זַא קיד
 רעּבָא ;ןקַאזָאק טרעדנוהריפ טימ ןעמַאזוצ ץעינָאד קינװָאקלָאּפ
 רַאפ ןזײװסױרַא טנָאקעג טֿכײל ךיז טָאה גנוטײלגַאּב עקיזָאד יד
 -עג ןענעז ןסַאמ צטעוװעדליװעצ יד לײװ ,עקידנגינעג טשינ ַא
 סָאװ ןרָאװעג זיא גנוטלַבה רעײז ןוא העש רעדעי טימ ןסקַאװ
 רעדָא גנוטײלגַאּב רעד ןופ רעצימע ּבױא .רעקידנעָארד לָאמַא
 טרעטייוורעד עגר ַא ףיוא רָאנ ךיז טָאה טּפַאשרעגיד רעד ןופ
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 ןענעז יז .ןרוּפש ןָא ןעמוקעגמוא רע ןיא ,ןרַאסימָאק יד ןופ
 עדַאטס ַא ךרוד טל.נירעגמורַא ןעועג רערעדנַאװ לּפיײה ַא יװ

 עצנַאג טּבעלעגרעּביא יז ןּבָאה ױזַא ןוא .ףלעװ עטרעגנוהעגסיוא
 יקלָאְשָאװָאנ ןיא רעגעלטֿכַאנ ןפיא טָאה סע זיּב ,ןֿכָאװ ,געט)

 עטצעל רעײז טגָאלש סע וַא ,ןטכודעגסיוא ןעמעלַא ןיוש ךיז

  ןופ ןּבָאה גנוטײלגַאּב סצעינָאד ןיא ךַאװ-רענוגַארד יד .העש

 -ַאְק יד ןופ ןּבעל ןרַאפ המחלמ עלעמרָאפ ַא טריפעג ןָא טנוװֶא
 ,עקידססוג יד רַאפ הלפּת ַא קידנטֿכירּפָא ןּבָאה עֿכלעװ ,ןױַאסימ
 ינעל ריזנ-טילעמרַאק רעד .טָאג וצ המשנ רעיײז ןּבעגעגרעּביא
 רעטסנעפ ןרעטניה ןֹוא ,יודו טגָאזעגּפָא יז טימ טָאה יקסװָאט
 ןגָארטרעד ,טניוו ןופ ףייפעג ןטימ ןעמַאזוצ ,לייוורעד ךיז ןּבָאה
 ,סרעטֿפעלעג-םונהג ,יירעסיש ַא ןופ ךליהּפָא ןַא ,תולוק עֿכעלקערש
 סָאװ ,ןעמיטש ןוא "!טױט םוצ, ןפורפיוא ,סעסָאק ןופ גנַאלקעג
 . ףיוא ,לעשוק ַאדָאװעיָאװ ןַאטיּפַאק םעד ןּבעגוצסױרַא ייז ןרעדָאפ

 .סעּכ רעטסערג רעד ןרָאװעג ןסָאגעגסױא ןיא סע ןעמעװ
 לייוו ,עגנַאל ַא ןוא ,טֿכַאנ עקידארומ ַא ןעװעג זיא סָאד

 טרַאּפשעגנָא טָאה לעשוק ַאדָאװעיָאװ .רעטניװ םוא ןעװעג זיא'ס
 דנַאנַאֿכָאנ העש רָאּפ ַא ןסעזעג ןוא טנַאה רעד ףױא ּפָאק םעד
 לײװ ,טַאהעג ארומ רע טָאה טױט ןרַאפ טשינ .ךעלגעװַאּבמוא
 ױזַא ןעװעג ןיש רע זיא ַאשטשוה ןופ קעוַא זיא רע טיי

 רע זַא ,ןפָאלש טשינ ןופ ןֿכָארּבעצ ןוא דימ ,טרעטַאמעגסױא
 ןייז רָאנ-טױט םעד טנגעגַאּפ סמערָא ענעפָא טימ רעֿכיג טלָאװ
 הדלמו ןטבמ רענעטור סלַא .שּואי רעפיט ַא טגָאנעג טָאה המשנ
 ןופ עילָאר יד ךיז ףױא ןעמונעג רעטשרע רעד ךָאד רע טָאה
 ריא טשינ טָאה סָאװ ,המחלמ רעקיזָאד רעד ןיא םולש-ףדור ַא
 ןיא ןוא טַאנעס ןיא ,םוטעמוא ןטערטעגסױרַא זיא רע - ןֿכיײלג
 ,ןעגנילדנַאהרעטנוא ןופ רעגנעהנָא רעטסעסיײה רעד סלַא ,םייס
 .ירפ ןופ ןוא רעלצנַאק ןופ קיטילָאּפ יד טציטשרעטנוא טָאה רע
 ןוא ןימערעי טליײטרוארַאפ עלַא ןופ רעפרַאש טָאה רע ,סַאמ
 ליֹוװ ןרַאפ ,תונוּכ עטסעּב יד טימ ןוטעג רע טָאה ץלַא סָאר
 טּבױלגעג טָאה רע ןוא--קילּבוּפער רעד ןופ ןוא ןקַאזָאק יד ןופ
 תוחנה יד זַא ,ןֿכַאמּפָא יד זַא ,המשנ רעסיײה רעצנַאג ןייז טימ

253 



 ,טציא אקוד ןוא--ןלייהסיוא ,ןקיאּורַאּב ,ןטעלגרַאפ ץלַא ןלעװ

 םעד ןיקצינלעמֿפ וצ טריפעג טָאה רע ןעֹו ,טנעמָאמ םעד ןיא

 ןיא ןלַאפעגנײרַא רע זיא ,תוחנה יד ןקַאזָאק יד וצ ןוא ּבַאטש

 ןּופ טײקיזָאלקעװצ יד ךעלרעּפנײשַאּב ןעזרעד טָאה רע--תוקפס

 ַא סיפ יד רעטנוא ןעזרעד טָאה רע ,ןעגנוגנערטשנָא ענייז

 ,םוהּת ַא ןוא ללח ןטסוּפ -
 ןענעז ,טּולּב רָאנ ,שרעדנַא סעּפע טשינ עקַאל יז ןליוװ--

 טייהיירפ יד רָאנ ,טײהיײירפ ערעדנַא ןיק ןסיוא טשינ ץקַאט ײז

 רעד טֿכַארטעג שּואי טימ טָאה--?ןעגנּודניצרעטנוא ןוא תולזג ןופ

 ךייז ןסירעצ ןּבָאה סָאװ ,ןצֿכערק יד טקיטשרעד ןוא ַאדָאװעיָאװ

 .טסורּב עלעדייא
 רעד טָאה--!םיא טױט ַא !ּפָאק סלעשיק וּפָאק סלעשיק--

 פ .טרעפטנעעגּפָא םיא ןומה

 א רַאפ ןּבעגעגּפָא יז ןרעג טלָאװ ַאדָאװעיאװ רעד ןוא -

 לסיּב טשער סָאד טשינ ןעװ ,ּפָאק ןטרעדורעצ ,ןסייוװ םעד הנּתמ

 --רעמ סעּפע ןּבעג ןעמ ףרַאד ןקַאזָאק עלַא ןּוא יז זַא ,ןּביױלג

 ןופ גנּוזילסױא רעד ּבילּוצ ןּוא רענעגיא רעיײז ּבילוצ אקוד

 -ָאפ ּוצ סָאד ןענרעלסיוא ייז טפנוקיצ יד לָאז .קילּבוּפער רעד

 | | / .ןרעד

 לַארטש ַא סעּפע טָאה ,טֿכַארטעג ױזַא טָאה רע ןעװ ןּוא

 -רעטסניפ ענעי עלײװ ַא ףיוא ןטֿכױלַאּב טּומ ןּוא גנונפָאה ןּופ

 רעד ןּוא--שּואי רעד ןּבילקעגנָא םיא ןיא טָאה סע סָאװ ,ןשינ

 -ָאד רעד זַא ,טסעּומשעגנייא ןײלַא ךיז טָאה ןקז רעֿבעלקילגמוא

 ,קלָאפ-ןקַאזָאק עצנַאג סָאד טשינ ךָאד זיא סָאד ,ןומה רעקיז

 טשרע יז טימ זַא ,סעקינװָאקלָאּפ ענייז ןּוא יקצינלעמֿכ טשינ

 .ןעגנּולדנַאהרעטנּוא יד ןּבײהנָא ךיז ןלעוו

 -לימ ּבלַאה ַא ןמז-לּכ ,םּויק ַא ןּבָאה יז ןענָאק יצ רעּבָא

 -עצ טשינ ײז ןלעװ יצ ?רעװעג רעטנּוא טייטש ןרעיּפ ןָאי

 יװ ,גנילירפ ןופ זָאלּב ןטשרע ןטימ ןרעװ ןענּורעצ ןּוא ןסָאלּפ

 .!פעטס םעד טציא ןקעדַאּב עֿכלעװ ,ןעיינש ענעי

 קנַאדעג ןפיוא ןעמוקעג ַאדָאװעיָאװ םעד רעדיװ ןענעז ָאד

 --'עטגיזַאּב טימ רָאנ ןוט ןעמ ןָאק םידסח, :רעטרעװ סימערעי
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 רעטסניפ .רעד ןיא טקוררַאפ ךיז קנַאדעג ןײז טָאה רעדיװ ןוא
 | / .םוהּת ַא טנפעעג ךיז טָאה סיפ יד רעטנוא ןוא שינ ן

 ןוא ןדלַאװעג יד .טֿפַאנ עבלַאה ַא רעּבירַא זיא יניּבל-יניּב |
 סאד טָאה רַאפרעד ;ןרָאװעג רעליטש לסיּב ַא ןענעז יירעסיש
 ןענַאטשעג ויא ןסיורד ןיא ,טקרַאטשרַאפ ךיז טניװ ןופ ףייפעג
 -עג ךיז םינּפא טאה ןומה רעטרעטַאמרַאפ רעד ;םרוטש-יינש ַא
 טּבעלַאּב טָאה גנונפָאה ַא ;רעזײה יד ןיא ןײגרעדנַאנַאּפ ןעמונ
 .ןרַאסימָאק יד ןופ רעצרעה יד
 טָאה ,ווּוװל ןופ רעה-רעמַאק רעד ,יקסווָאקסַאימ ךעשטיָאװ :י
 .םייב טרעהעגרעטנוא טָאה ,קנַאּב רעד ןופ ןּביתעגפיוא ךיז
 :טגָאזעג ןוא ,יינש טימ ןטָאשרַאפ ןעװעג זיא סָאװ ,רעטסנעפ

 ךָאנ רימ ןלעװ דסח סטָאג טימ זַא ,רימ ךיז טֿכוד סע--
 ,ןגרָאמ ןיּב ןּבעלרעד

 .ערעסערג ַא ןקישוצ יקצינלעמֿכ ךױא טעװ רשפא ןוא--
 -בָא טשינ טײװ רימ ןלעװ רעקיטציא רעד טימ ליײװ ,ךַאװ
 : ,טגָאזעג יקסװָארַאימש רעה טָאה--ןרַאּפש

 ;!טאה ,רעקנעש -ןיורק רעװַאלצַארּב רעד ,יקסנילעשז רעה--
 ק :טלֿפײמשעג רעטיּב

 .-ימָאק- םולש ןענעז רימ זַא ,טגָאזעג סָאד טלָאװ רעוװ--
  !ןרַאס

 לד'ןצי תוחילש ַא ןיא .ןרָאפעג לָאמניײא .טשיב ןיב ךיא--
 רעֶּבָא--ישזנָארָאֿכ רעה רעדָארגָאװָאנ רעד טגָאזעג טאה--סרעטָאט
 -ץגטימ .טשינ לָאמנַײק ךָאנ ךיא ּבָאה חילש סלַא העיסנ ַאזַא
 רעמ ןענָאזרעּפ ערעזנוא ןיא רעּביא טּבעל קילּבוּפער .יד ,טֿכַאמ
 ךיא  .עצװַאליּפ ןוא ןוסרָאק ייּב רעדייא ,תונויּב ןוא תוּפרח
 -רעטנוא ןגעװ ליײװ .ןרעקמֹוא ךיז רימָאל :רעּבירעד ךייא גָאז
 יב .ןַײז טשינ דיר ןייק רָאג ןָאק ןעגנולדנַאה

 =עיק רעד ,יקסװָאזָאטזב רעה טאה--ןרעקמוא ךיז ריִמָאל--
 ןָאק; סע ביוא--טרזחעגרעּביא לוקרעדיוװ ַא יו ,ןַאלעטשַאק רעוו
 .חמחלמ .ןייז לָאז יָאט ,םולש ןייק ןרעװ ןסָאלְשעג .טשינ

 טלעטשעגנָא ןוא .ןעמערב יד ; ןּביױהעגפיוא טאָה ; לעשיק |
 : .::ןַאלעטשַאק ןפיוא . ןגיוא .ענרעזעלג .ענייז



 טגָאזעג רע טָאה--!עצװַאליּפ ,ןוטרָאק ,ןרעסַאװ עלעג--
 | ,םיטש רעטּפמעדעג א טימ

 ןױא ןענעז םיא ךָאנ ,ןרָאװעג ןגיװשטנַא זיא רע ןוא
 ועד ,יקסנישטלוק רעה רָאנ-ןרָאװעג ןגיװשטנַא עקירעּביא עלַא
 ןוא ,הלפּת ַא ןגָאז ךיוה ןעמונעג טאה ,רעטסײמ-ץַאש רעוועיק

 ףדיּב טימ ךיז טָאה יקסװָאטעשק רעטסיימ-רעגעי רעה רעד
 :טרזחעגרעביא ןוא טּפַאכעגנָא פַײק ןרַאֿפ טנעה

 ךיז םערַאּברעד טָאג !ןטייצ ערעסָאװ !ןטיצ ערעסָאװ--
 !זנוא רעּביא

 ,יקסווָאקשירּב רעה ןוא טנפעעג ריט יד ךיז טאה ָאד
 רעכלעו ,ּפוקסיּב רענזױּפ ןופ רענוגַארד יד ןופ ןַאטיּפַאק רעד
 .בוטש ןיא ןײרַא זיא ,ךַאװ רעד טימ ןָא טריפ

 --טגָאזעג רע טאה --עדָאװעיָאװ רענעריוּבעג-ליואוו-ךיוה--

 ,ןרַאס'מָאק ןרעה עקידענג יד ןעז ליװ קַאזָאק ַא סעּפע
 ןיוש ךיז זיִא ןומה רעד ןוא--טגָאזעג לעשיק טאה--טיג--

 ?ןעגנַאגעגרעדנאנַצפ
 וצ רעדיװ ןגרָאמ טגָאזעגוצ טאה רע :קעװַא זיא רע--

 ,ןעמוק
 ?טמרוטשעג קרַאטש ןבאה ייז--
  ןופ טעגרהרעד ןּבאה ןקַאזָאק סצעינָאד רעּבָא ,ךעלקערש--

 וצ זנוא טגָאזעגוצ ייז ןּבאה ןגרָאמ .ןַאמ קיצנַאװצ ףךרעּב יז
 .ןענערּברַאפ

 ,ןײגנײרַא קַאזָאק רעקיזָאד רעד לָאז ,טוג--
 םעּפע ןוא טנפעעג ריט יד ךיז טאה םורָא עלייװ ַא ןיא

 ףיוא טלעטשעג ךיז טָאה טלַאטשעג עקידרעּב-ץרַאװש ,עֿכױה ַא
 ,ּבטש רעד ןופ לעװש רעד

 | .טגערפעג לעשיק טאה--?וטזיּב רעוו--

 -עיָאו טשריפ ןופ קינשטורָאּפ-ןרַאזוה ,יקסוטעשקס ןַאי--
 .סור ןופ עדָאװ

 -רעגעי ןוא יקסנישטלוק רעה  ,יקסוָאזָאשזּב ןַאלעטשַאק

 ײז .קנעּב יד ןופ טּפַאכעגפיױא ךיז ןּבָאה יקסווָאטשק רעטסיימ
 עקוונכַאמ יב טשריפ ןטימ טנידעג רָאי עטצעל סָאד ןּבאה עלַא
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 -ישק ,ַאא רעה םעד טוג רעיײז טנעקעג ןוא ווניטנַאטסנָאק ןוא
 | ,בורק ַא רענייז ןעוועג וליפא זיא יקסווָאשי

 ײז ןּבאה--!יקסוטעשקס רעה ךָאד ןיא סָאד !תמא יתמא--
 ,טרזחעגרעּביא

 .וקעגוצ זנוא וצ וטויּב ױזַא יװ ןוא ;ָאד וטסוט סָאװ--
 ,טנעה יד רַאפ םיא קידנעמעננָא ,טגערפעג יקסווָאטישק טאה-!ןעמ

 -עשקס טאה--טעז ריא יװ ,רעיוּפ ַא רַאפ טלעטשרַאפ--
 .טגָאזעג יקסוטי

 -ווָאזָאשזּב ןַאלעטשַאק טאה--עדָאװעיָאװ רעה רעקידענג--
 ןופ רעטיר רעטסבּושח רעד ךאד זיא סָאד--ןפורעגסיוא יקסי
 רעצנַאג רעד ןיא טמירַאּב זיא רע ,קלָאּפ סעדָאװעיָאו טשריפ
 ,יימרַא

 -.טגָאזעג לעשיק טאה-ץרַאה ןפיט- ןופ םיא סירנַאּב ךיא--
 בױא ,רוּבג רעסיורג ַא רעטיר ַא ןייז זומ סָאד זַא ,עז'כ ןוא
 ,ןסירעגֿכרוד זנוא וצ ךיז טָאה רע
 ;ןיקסוטעשקס וצ טדנעװעג ךיז רע טָאה ךאנרעד ןוא |

 ?זנוא ןופ ריא טרעגַאּב סָאװ--
 ,ךייא טימ ןייג וצ ןּביולרעד רימ טלָאו ריא זַא--
 רעּכָא בוא ,ןײרַא קסיפ ןיא 3? םעד טֿכירק ריא--

 ינגֶעְקַא טשינ ןונר רעיא ךיז רימ ןלעװ ,ױזַא אקוד טליוו ריא
 .,ןלעטש

 ,טגײנרַאכ קידנגייושליטש ךיז טאה יקסוטעשקס
 - ,גנורעדנּוװרַאפ טימ טקוקעג םיא ףיוא טאה לעשיק
 .טימ ןגָאלשעג טאה םינּפ ןגנערטש סרעטיר ןגנוי ןופ

 ,קָאטײװ ןוא תובישח
 תּוּבמ ערעסָאװ--טגָאזעג רע טאה--רעה ןיימ ,רימ טגָאז--

 טשינ טייג רענייק ןֿכללעװ ןיא ,םונהיג םענעי ןיא ךייא ןביירט
 ?ןליו םענעגייא ןטימ

 .עד;װעיָאװ רעה רעקידענג ,קילגמוא ןַא--
 לעשיק טָאה-גערפ טפרַאדעג טשינ רשפא ּבאה ךיא-- |

 עטנעָאנ ערעײא ןופ ןצימע ןריולרַאפ יאדוא טָאה ריא--טגָאזעג
 {ןֿכוז טרָאד םיא טרָאפ ריא ןוא
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 , .ָאד---

 ?ןעשעג סָאד ןיא גנַאל ןיוש--

 ,גנילירפ םענעגנַאגרַאפ סעד--

 . '?ןֿכז טציא טשרע ךיז טּביילק ריא ןוא--?טסייה סָאװ--

 / "{יּב עד ריא טאה סָאװ ?רָאי א דלַאּב .ןיוש ךָאד זיא סָאד

 ?ןוטעג טציא
 דעיָאװ ןופ עדנַאמָאק ירעד רעטנוא ןגָאלשעג ךיז ּבָאה'כ--

 .סור ןופ עדָאװ
 ףָאלּפָא ךייא טלָאװעג טשינ רַאה רעטוג ַאזַא ןעד טָאה--

 .טלָאװעג טשינ ןיילַא בָאה ךיא--
 ,רעטיר ןגנוי ןפיוא ןוטעג קוק ַא רעדיװ טָאה לעשיק

 יע

 ןֿכרוד טשרע זיא עֿכלעװ ,טייקליטש ַא טשרעהעג טָאה ךָאנרעד

 .ןרָאװעג ןסירעגרעּביא ןַאלעטשַאק רעוועיק
 -ַאּב יא ,טשריפ ןטימ טנידעג ןּבָאה סָאװ ,עלַא זנוא--

 'רימ ןֿכלעװ רעּביא ,רעטיר ןקיזָאד ןופ קילגמוא סָאד טנַאק

 "יד יװ גנַאל ױזַא ּבױא ןוא ;ןסָאגרַאפ רערט ןייא טשינ ןּבָאה

 םעד ןעניד טלָאװעג רעסעּב רע טָאה ןטלַאהעגנָא טָאה המהלמ

 טנידרַאפ ,הבוט רענעגייא- ןייז רַאפ ןגרָאז רעדייא ,דנַאלרעטָאפ

 'ךיא ליּפשיּב רענעטלעז ַא .בױל ַא ןוא חבש ַא רַאפרעד רע)
 .ןטיצ ענעּברָאדרַאפ עקיטנייה יד ןיא סָאד

 טָאה טרָאװ ןיימ זַא ,ןזײװסױרַא ךיז טעװ סע יוא--
 דזַא ,ןּבױלג רימ ריא טנָאק ,תובישח ַא סעּפע ןיקצינלעמֿכ ייּב

 .לעשיק טאה--ןינע רעיא ןוא ןעניש טשינ םיא לעװ ךיא

 .טגָאזעג
 .טגיינרַאפ רעדיװ ךיז טָאה יקסוטעשקס

 עדָאװעיַאװ רעד טָאה-עווסױא ךיז טציא עשז-טייג-- |
 יו ,טרעטַאמרַאפ קרַאטש יאדוא טנעז ריא לײװ--טגָאזעג קידענג

 יהחונמ עגר ןייא ןייק טשינ ןּבָאה רימ סָאװ ,עלַא רימ |

 יא רע ,ןעגענטימ הינסֿכא ןײמ ןיא םיא לעװ ךיא--

 .יקסװָאטישק רעטסיימ-רעגעי רעד טגָאזעג טָאה--בורק ןיימ

 .ןלעוו רימ יצ ,סייוו רעוו ;ןעּורסױא ךיז ןייג עלַא רימָאל --
 .טגָאזעג יקסווָאזָאשזּב .טָאה--!ןפָאלש טֿכַאנ עטייווצ יד
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 ' עדָאװעיאװ .רעד טָאה--!ףָאלש ןקיבייא- ןַא טימ רשפא-- ; ו
 ּוװ ,ריקלַא ןיא קעװַא רע זיא רעטרעװ עקיזָאד יד ייּב יי" ריי +  +,יטקידנערַאּפי
 { רעד ףעגנַאגעגרעדנַאנַאפ ךיז ךיא עקירעּביא יד ןענעז םיא | ךָאנ דלַאּב ןוא  ,לגניי ַא טרַאװעג ןיוש ריס .רעד- ייּב טָאה .סעי
 ' ןיא ןיקסוטעשקס טריפעגּפָא טָאה יקסווָאטעשק רעטסיימ-רעגעי

 /  (ײז רַאפ ןעגנַאגעג זיא לדנרעטמַאל ַא טימ לגניי ַא ,רעטייוו רעזיה רָאּפַא טימ ןענופעג ךיז טָאה עכלעוו .,ריטרַאװק . ןייז
 רעזנוא ןגָאלשעג ןױש טאה סע זַא ,טנײמעג ּבָאה'ֿפ ,טּבעל .ץגרעביא טנייה ָאד ןּבָאה ריִמ סָאװ ,ןַאי רעה ,יע--.טגָאזעג רעטסיימ-רעגעי רעד טָאװ--!רעמ לָאמַא סָאװ ךיז טקרַאטשרַאפי םרוטש-יינש רעד ןוא !טכַאנ ערעטסניפ ַא רַאפ סָאװ--}

 | | ,ןענעגעזעג ןעמונעג ןיוש ךיז .ןּבָאה- רימ .ןענַאטשעגּפָא טנעה יד ןענעז ןיקסווָאקשירּב ,ןלַאה רעזנוא רעּביא ףלח םעד ןטלַאהעג טעמּכ טָאה ןומה רעד .העש .עטצעלי
 ,םיחצור ןופ הנהחמ עינ ַא ףיוא יײז ןטרַאװ טנװָא ןיא . ןגרָאמ --טרעפטנעעג יקסוטעשקס טאה--ןומה ןשיװצ ןעוועג ןיב'כ-- יי
 --ליױמ ןיא טַאהעג טשינרָאג ךיא ּבָאה ןָא ןטֿפעג ןופ-- = | ! יה יב | | || .. ףָאלע םוצ טּפַאכעג ךיז קיריג .טָאה יקסוטעשקס--.שיט ןפוא ןענַאטש -עג ןיוש ןיא ןייװ רעקידעֿכָאק רעד .רעייפ קיטֿפעמ ַא- טנערּב- .עג ןװוא ןיא טאה סע ּוװ ,ּבֹוטְש ןיא ןײרַא ןענעז יז : י | ,ןייג-ןפָאלש ןרַאפ  ןקישי -םעױק לסיּב ַא ךיז רימ ןלעװ ,ןייוו ןעמערַאװנָא  ןסייהעג ּבָאה'3 .ןַאי רעה ,ךייא טעּב'5 ,ןײרַא טייג ןהינסכא ןיימ זיא טָא .ןרָאפ- -עג זיא יקסניטרעװטעשט טשריפ ןֿכלעװ וצ ,יקצינלעמֿכ . ןּבעג טָעװ סע סָאװ ,הכושּת רעד ןופ קיגנעהּפָא זיאו סָאד-- = |  +װעיק ןייק ךָאד טרָאפ ריא ןענַאד ןופ קעװַא טגנידַאּבמוא . ןעמ זומ ןגיצמ .ךייא ןגעוו העידי ַא ןּבעגעג ןּבָאה יז עכלעוו
 רעּבָא .טרעטַאמעגסיױא קרַאטש ךיד  ןּבאה ימ יד . ןוא . קָאטייוװ- רעד זַא ,קיטנעק ֹויא'ס .סױא טֿכעלש רעײז טסעז וד-- יי ,טגָאזעג- רע- טאהי
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 סָאװ ךָאד סײװ ךיא לייו ,רענעלּפ ענייד ןגעװ רָאנ רימ גָאו

 וצ העדּב .,ייז ןשיװצ ,טרָאד וטסָאה עשז-ןיוש--טרעטַאמ ךיד

 ?ןיטשריפ יד ןֿכוז

 -טנעעג רעטיר רעד טָאה--טױט םעד רעדָא ,יז רעדָא- }

 .טרעפ
 ,וטסייװ ןענַאװ ןופ ;ןעניפעג טיוט םעד וטסעװ רעֿכיג--

 -ייװ רעטסיימ-רעגעי רעד טאה--!ןייז טרָאד ןָאק ןיטשריפ יד זַא

 .טגערפעג רעט

 ,טֿפוזעג ווושרעדנַא ץעגרע ןיוש יז ּבָאה ךיא לייוו--

 .רעגייטש ַא ּוװ--

 טימ ןרָאפעג ןיּב'כ .קילרָאהַאי זיּב שזַא ,רטסעינד םייּב---

 ךיא ױ זַא ,תועידי ןעװעג ןענעז סע ליײװ ,םירחוס עשינעמרַא

 ךיא רָאפ טציא ןוא ,םוטעמוא ןעוועג ןיּב'ֿפ ;ןטלַאהַאּב טרָאד

 יטריפעגקעוַא ןּבָאה ןוהָאּב יז לָאז ןיהַא-טרָאד לי ,וועיק ןייק

 ןעמָאנ סנוהָאּב טדערעגסױרַא קינשטורָאּפ רעד טָאה םיוק

 יֿפָאק םוצ ּפַאכ ַא ןּבעגעג ךיז רעטסיימ-רעגעי רעד טָאה

 ךָאד ּבאה ךיא--ןגיושעגסיוא רע טאה--!רעניימ טָאג--

 זַא ,טרעהעג ּבָאה'3 .טגָאועג טשינרָאג עטקיטֿכיװ סאד ךָאנ ריד

 ,טיוט זיא ןוהָאּב

 .ןרָאװעג ךיילּב .זיא יקסוטעשקס

 .טגָאזעג סָאד טאה רעװ--טגָאזעג רע טאה--!טסיײה סָאװ--

 ילד לָאמנייא ןױש טָאה רעֿכלעװ ,ץישטֿכַאלש רענעי-

 ײּב תורּובג ליפ ױזַא ןויװַאּב טאה סָאװ ,ןעועג ליצמ ןיטשריפ

 טנגענַאּב םיא ּבָאה'5 .טגָאזעג רימ סָאד טָאה רע--וװניטנַאטסנָאק

 טציײרקעג ךיז ןּבאה רימ ,שטשָאמַאז ןייק ןרָאפעג זיא רע ןעוו

 ,טרעה ןעמ סָאװ טגערפעג םיא ךיא ּבָאה םױק .געװ ןפיוא

 ,ןרָאװעג טעגרהרעד זיא ןוהָאּב זַא ,טרעפטנעעג רימ רע טָאח

 טרעפטנע--"ךיא, .ךיא גערפ--"!טעגרהרעד םיא טָאה רעװ ןוא,

 ,ןרָאפענרעדגַאנ ַאפ ךיז רימ ןענעז טימרעד---רע

 טיקסוטעשקס ףיוא טרעקַאלפעצ ךיז טָאה סָאװ ,םַאלּפ רעד

 .ןרָאװעג ןשָאלרַאפ לָאמַאטימ זיא ,םינּפ

 א זיא--טגָאזעג רע טאה--ץישטֿפַאלש רעקיזָאד רעד--
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 !ןיינ !ןײנ .ןּבױלג טשינ ןעמ ןָאק םיא .קַאזרעדױלּפ רעסיורג |
 .ןענֹוהָאֹּב ןענעגרהרעד וצ ןעװעג חוּכּב טשינ טלָאװ רע
 ?ןַאא רעה ,ןעועג טשינ םיא טימ ךיז טסָאה וד ןוא-- :
 רע זַא ,טגָאועג רימ טָאה רע זַא ,ךָאנ ךימ ןַאמרעד ךיא לײװ
 ,שטשָאמַאז ןייק ריד ּוצ טרָאפ
 ,טרַאװרעד טשינ םיא ףיוא ךיז ךיא ּבאה שטשָאמַאז ןיא-- = |
 יד טומעג באה ךיא רעּבָא ,שזַארַאּבז ןיא ןייז טציא זומ רע
 ךרוד טשינ טרעקעגקירוצ רעּבירעד ךיא באה--ןגָאינָא עיסימָאק
 סע יצ ,סיײװ טָאג ןייא .ןעועג טשינ ירמגל םיא ןֹוא שזַארַאּבז
 ריא ןגעװ טלעמּונַא רימ טָאה רע סָאװ ,סָאד ךױא רָאװ זיא
 רע תעּב ,טרעהעגרעטנוא ןּבָאה טשרמולּכ לָאז רע זַא ,טלייצרעד
 ןטלַאהַאב יז טאה רע זַא ,ןענוהָאּב יב ןעגנַאפַעג ןעװעג זיא
 ןייק ןריפ טלָאזעג יז רע טָאה ךָאנרעד זַא ןוא לָאּפמַאי רעטניה
 טקנוּפ ,תמא טשינ ךיוא סָאד זיא רשפא ,הנותח ַא ףיא וװעיק
 .טגָאזעג טאה ַאּבָאלגַאז סָאװ ,ץלַא יװ

 !ועיק ןייק וטסרָאפ סָאװ וצ ױזַא ּביוא--
 ןעמ טאה עלײװ ַא ?ןרָאװעג ןגיװשטנַא זיא יקסוטעשקס

 | | .טניוו ןופ םורבעג ןוא ףייפעג רָאנ טרעהעג
 קידגגײלוצ ,טגָאזעג רעטסיימ-רעגעי רעד טָאה --םורָאװ--

 ,טױט טשינ ןיא ןוהָאּב בױא םורָאװ--ןרעטש םוצ רעגניפ םעד
 ,טנעה ענייז ןיא ןלַאפנײרַא טֿכײל ךָאד וטסנָאק .

 טָאה--ןעניפעג םיא לָאז ךיא זַא ,עקַאט ךיא רָאפ וצרעד--
 ,טרעפטנעעג ליטש יקסוטעשקס

 ?שטייט'ס--
 .ןטּפשמ זנוא ןשיװצ טָאג לָאז--
 טימ ףמַאק ַא ּוצ ןלעטש טשינ ךָאד ךיז טעװ רע רעּבָא--

 רעדָא ,ןעגנערּבמוא ןוא ןדניב ךיד טושּפ טעװ רע רָאנ ,ריד
 .טרעטָאט יד וצ ןפיוקרַאפ

 ,גנוטײלגַאּב רעייז ןיא ,ןרָאסימָאק טימ רָאפ ךיא--
  -ַאּב יד ןּכש.לכמ ,םולשּב סױרַא ןלָאז ןיילַא רימ יאולה--

 : | ,גנוטיילג
 ,גנירג ןייז דרע יד טעװ םעד ,רעווש זיא ןּבעל סָאד ןעמעוו-
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 ףוס ךיז סע טלדנַאה ָאד ,ןַאי ,טָאג רַאפ ארומ ּבָאה-- ;
 טשינ םענײק טעװ טױט רעד לייו ,טױט ןגעו טשינ ףוס לּכ
 .ןפיש עשיקרעט יד וצ ןפיוקרַאפ ךיד ןענָאק יז רעּבָא .,ןדיימ

 ?זיא'ס יװ ,רעגרע ןייז רימ טעװ סע זַא ,ןעד וטסניימ--
 ןוחטּב ןייק טשינ טסָאה ,שואי-לעּב ַא טויּב וד זַא ,עז'כ--

 0 ,םימחר .סטָאג יא

 זיא'ס ֹזַא ,גָאז5ֿ !רעטסיימ-רעגעי רעה .,תועט ַא .טסָאה--
 סטָאג רעּבָא ,סע ןזיא ױזַא לייװ ,טלעװ רעד ףיוא טֿכעלש רימ
 ,טשיב טעּב'ֿכ .ןעמונעג-ביל רַאפ גנַאל ןיש ךיא ּבָאה ןוצר
 ןיא ּפָאק ןטימ טשינ גָאלש'ֿפ ,טשינ טלעש'5 ,טשינ ץכערק'כ
 בעל ךיא ןמז-לּכ בוה ןיימ ןליפרעד רָאנ לױװֿפ ,טנַאװ רעד
 | ,תוחוּכ יד רימ ןעניד סע ןוא

 ,םס יװ ףױא ךיד טסערפ קָאטייװ רעד רעּבָא--
 ,ןסערפ לָאז רע זַא ,קָאטײװ םעד ןּבעגעג טָאה טָאג--

 .ןלעפעגליֹוו םיא טעװ סע ןעװ קיש רע טעװ האופר יד ןוא
 טָאה--טנעמוגרַא ַאזַא ףױַא ןגָאז וצ סָאװ טשינ ּבָאה'כ--

 -ער עקיצנייא יד זיא טָאג ייּב-- טגָאזעג רעטסיימ-רעגעי רעד
 . -גַאג רעד רַאפ ןוא זנוא רַאפ ,גנונפָאה יד ןיא טָאג ײּב ,גנוט
 ,וָאֿכָאטסנעשט ןייק ןרָאפעג זיא גיניק רעד .קילּבוּפער רעצ
 טשינַא--ןיילירפ ןטסקיליײה םייּב ןלעוּפ סעּפע רע טעװ רשפא

 .ןעמוקמוא עלַא רימ ןלעוװ
 ךיז טָאה רעטסנעפ טייז רענעי ןופ ,ליטש ןרָאװעג זיא'ס

 ,רענוגַארד יד ןופ ?ַאדרעװ, ענעגיוצעגסיוא סָאד ןגַארטרעד
 םּורַא עליו ַא ןיא רעטסיימ-רעגעי רעד טָאה-ָאי ,ָאי--

 יד וצ רעדייא ,עטױט יד וצ רעמ ןרעהעג עלַא רימ--טגָאזעג
 ןשטנעמ יד קילּבופער רעקיזָאד רעד ןיא ןּבָאה סע .עקידעּבעל
 רעד יװ טַארוקַא ,ןצכערק יז רָאנ ,ןֿכַאל וצ ןסעגרַאפ ןיוש

 .ּוק ןלעװ סע זַא ,טּביױלגעג ךיוא ּבָאה ךיא .ןוויוא ןיא רעֿכיװ
 עקירעּביא יד טימ ןעמַאוצ ןיּב ךיא זיּב ,ןטײצ ערעסעּב ןעמ
 ןעועג זיא סע זַא ,ךיא עז טציא רעֹּבָא ,רעהַא ןעמוקעג טשינ
 .ןוא תוחיצר ,רעגנוה ,הָמחלמ ,ןּברוח .גנונּפָאה עטסיזמוא ןַא
 .ןרעמ טשינרָאג--רעמ טשינרָאג
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 סָאװ ,רעייפ ןופ םַאלּפ רעד !;ןגיושעג טָאה יקסוטעשקס
 ןוא טרעצעגּפָא ןייז ןטֿפױלַאּב טָאה ןװוא ןיא טנערּבעג טָאה
 ,םינּפ גנערטש

 טגָאזעג ןוא ּפָאק םעד ןּבױהעגכױא רע טאה ףוס םוצ
 | | :םיטש רעטסנרע ןַא טימ

 --טדניװשרַאפ ,טיײגרַאפ סָאװ ,הזה-םלוע זיא ץלַא סָאד--
 ,ןּביילּב טשינ םיא ןופ טעװ רכז ןייק ןוא

 רעטסיימ-רעגעי רעה רעד טָאה--ריזנ ַא יװ טסדער וד-- =
 = 0 ,טגָאזעג

 טָאה רעֿכױו רעד ןטרעפטנעעג טשינ טָאה יקסוטעשקס
 ,ןויוא ןיא רעֿכעלרעמָאי לָאמַא סָאװ טצֿכערקעג רָאנ
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 .לטיּפַאק 17

 טימ ןעמַאזוצ ןוא ,ןרַאסימָאק יד ןּבָאה ןעניגַאּב סנגרָאמוצ
 סָאד רֶעּבָא ,יקלָאשָאװָאנ טזָאלרַאפ ,יקסוטעשקס רעה ךיוא יז
 רעדעי ףױא ןענעז ייז ּוװ ,העיסנ עקידעגָאלק ַא ןעװעג זיא
 ףיא שממ טלעטשעגסיױא ןעװעג לטעטש ןדעי ןיא ,עיצַאטס
 ,-עז סָאװ ,תונויזּב ןטילעג יז ןּבָאה םוטעמוא ןוא ,תושפנ-תונּכס
 יד סָאװ ,רַאפרעד רעגרע ,טױט םנופ רעגרע ךָאנ ןעועג ןענ
 םעד ךיז טימ טריפעג ןעגָאזרעּפ ערעײז ןיא ןּבָאה ןרַאטימָאק
 ןזיא לעשיק רעה .קילבופער רעד ןופ טעטסעיַאמ ןוא ןעונָא
 ֿפיא ןעמ טָאה סרעגעלטכַאנ עלַא ףױא זַא ,ױזַא ןרָאװעג קנַארק
 ,רעד .ןעיירעקעּב ןוא רעזייה יד ןיא ןגָארטעגנײרַא סנטילש ףיוא
 |ןייז רעּביא ןרערט טימ ןסָאגַאּב ךיז טאה רעהרעמַאק רעװָאװל
 |-יּפַאק ןדנַאלרעטָאפ ןופ דנַאש רעד רעּביא ןוא הּפרח רענעגייא
 ,ןוא ןפָאלש טשינ ןופ ןרָאװעג קנַארק ךיוא זיא יקסווָאקשירּב ןַאט|

 ,יקסוטעשקס רעה ןעמונרַאפ רעּבירעד טאה טרָא ןייז ,טעּברַא
 הנחמ עכעלקילגמוא עקיזָאד יד טריפעג רעטײװ טאה רעֿכלעװ
 ךוא ןגעלשעג ,ןעגנּוָארד ,םילזלז ,ןומה ןופ תֹופידר ןשיװצ
 | | | ,ןטֿפַאלש

 ,ןטֿכודעג רעדיװ ןרַאסימָאק יד ךיז סָאה ךּורגָאלַאיּב ןיא
 ןגָאלשעצ טָאה ןומה רעד .ןגָאלשעג טָאה העש עטצעל רעײז זַא
 --יקסווָאדזַאינג רעה םעד טעדרָאמרע ,יקסווָאקשירּב ןקנַארק םעד
 ןטימ ךערּפשעג ַא ףיוא טילָאּפָארטעמ ןופ ןעמוקנָא סָאד רָאנ ןוא
 ןייק .הטיחש עטיירגעגוצ ןיש יד ןטלַאהעגּפָא טאה עדָאװעיָאװ
 ףזָאלנײרַא טלָאװעג טשינ ללכּב ןרַאסימָאק יד ןעמ טאה ועיק
 ןעמוקעגקירוצ רַאורּבעפ 11 םעד זיא יקסניטרעוטעשט טשריפ
 -עג טשינ ןּבָאה ןרַאסימָאק יד .הבושּת םוש ןָא ןיקצינלעמֿכ ןופ
 םעד .ןרעק ךיז ןלאז ַײז ּוװ ,ןוט רעטיװ ןלָאז ייז סָאװ ,טסּוװ
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 סָאװ ,תינחמ עקידלַאװעג יד טלעטשרַאפ ייז ןּבָאה רעקקירוצ
 ןלָאז ןעגנולדנַאהרעטנוא יד זַא ,ףיורעד טקוקעגסיוא רָאנ ןּבָאה
 -ניפ רעד .םיחילש יד ןעליוקוצסיוא ידּכ ,ןרעװ ןסירעגרעּביא
 טָאה'מ .רעקידהפצוח לָאמַא סָאװ ןרָאװעג זיא ןומה רערעטס
 טלעטשרַאפ ןוא סעציײל יד רַאפ דרעפ-רענוגַארד יד טּפַאֿכעגנָא
 -רַאפ ןוא זײא רעקיטש ,רענייטש ןפרָאװעג טָאה'מ ;געװ םעד
 -ָאדזָאװג ןיא .ןטילש סעדָאװעיָאװ ןיא יינש רעקיטש ענעריורפ
 עקיטולּב ַא ןריפ טזומעג ץעינָאד ןוא יקסוטעשקס ןּבָאה ַאװ

 רָאּפ ַא ןופ ןומה ַא ןּבירטעצ ןּבָאה יײז רעֿכלעװ ןיא ,טֿכַאלש
 יקסוָארַאימש ןוא ישזנָארָאֿפ רעדָארָאגװַאנ רעד .ןַאמ טרעדנוה
 זַא ,ןייז-לדּתשמ ךיז ןיקצינלעמֿכ וצ ןרָאפעגסױרַא רעדיװ ןענעז
 -עיִאװו רעד רעּבָא ,עיסימָאק ַא ףיוא וועיק ןייק ןעמוק לָאז רע
 -על ךָאנ ןלעװ ייז יצ ,גנונפָאה עּפַאנק ַא טַאהעג טָאה עדָאװ
 ןרַאסימָאק יד ןּבָאה לייװרעד .ןעמוקנָא םיא וצ טייהרעקידעּב
 ,ןומה ןפיוא ןקוק טנעה עטגיײלרַאפ טימ טזומעג ווָאטסַאװֿכ ןיא
 -לע ןדעי ןופ ןוא םינימ עדייּב ןופ ענעגנַאפעג יד טעגרה סָאװ
 טקַאהעגסױא ןענעז סָאװ ,רעֿכעל יד ןיא ייז טקנירטרעד ,רעט
 רעד ףיוא רעסַאװ טימ ייז טסיגַאּב ,ךייט ןופ זייא ןיא ןרָאװעג
 טימ ייז ןופ טדיינש רעדָא ,סעלּבַארג טימ יײז טֿכעטש ,טסָארּפ
 ,געט ןעצֿכַא רעּבירַא ןענעז ױזַא .רעקיטש עקידעּבעל סרעסעמ

 זַא ,ןיקצינלעמֿכ ןופ הבושּת ַא ןעמוקעגנָא ףוס םוצ זיא סע זיּב
 טרַאװ וַאלסַאיערעּפ ןיא רעּבָא ,ןעמוק טשינ רע ליװ וועיק ןייק
 ..ןרַאסימָאק יד ןוא עדָאװעיאװ ןפיוא רע

 ,םיחילש עֿכעלקילגמוא יד טמעטעענּפָא רעטֿכײל ןּבָאה סע
 ,םייּונע ערעיײז וצ ףוס ַא ןעמוקעג ןיוש זיא סע ןַא קידנעניימ
 קעװַא יז ןענעז לָאּפירט ןיא רּפעינד םעד קידנעײגרעּבירַא ןוא
 ןייק ויא סע ןענַאװ ןופ ,וָאקנָארָאװ ןייק רעגעל-טֿכַאנ ףיוא
 יקצינלעמכ ,לימ סקעז ןופ רָאנ ךלהמ ַא ןעװעג װַאלסַאיערעּפ

 -גיניק יד קידנליװ ,ליימ ןּבלַאה ַא ףיוא ןרָאפעגנגעקַא יז זיא
 טרעדנערַאפ יװ רעּבָא .דוּבּכ ןּבעגּפָא טשרמולּכ םיחילש עֿכעל
 ןבעגעגּפָא ךיז טָאה רע סָאװ ,ןטייצ ענעי טייז ןרָאװעג רע זיא
 סָאװ ,רענעגײא רעד טשינרָאג זיא רע;--ןטהלועַאּב ַא רַאפ
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 ילעשיק עדָאװעיאװ ןּבירשעג טכער טימ טָאה סע יװ--ילָאמַא

 טימ ,רעטײר קילדנעצ רָאֹּפ ַא טימ ןרָאפעגסױרַא זיא רע |

 ןֿכײצ ןרעטנוא ,קיזומ רעשירעטילימ ןוא ןלּואסע ,סעקינװָאקלָאּפ

 טָאה הנחמ-ןרַאסימָאק יד .לשומ א יװ ,ןָאפ רעטיור ןוא רעדעפ
 םוצ ןעגנורּפשעגוצ זיא רעדיװ רע ןוא ,טלעטשעגּפָא ףּכיּת ךיז

 -עג ַא טָאה ,עדָאװעיִאװ רעד ןרָאפעג ןיא'ס ןֿכלעװ ןיא ,ןטילש

 טָאה ךָאנרעד ,ּפָאק ןעֶָארג-זײרג ןייז ףױא טקוקעג טייצ עסיוו

 :טגָאזעג ןוא לטיה סָאד ןּביוהעגפיוא לסיּב ַא רע

 ךייא רַאפ ןוא ,ןרַאסימָאק ןרעה ךייא רַאפ ךיז גיונ ךיא--
 -נוא ןּבײהוצנָא רימ טימ רעירפ ןעוועג זיא רעסעּב .עדָאװעיָאװ
 -יא עניימ ןוא רענעלק ןעװעג ןיּב ךיא ןעװ ,ןעגנולדנַאהרעט
 וצ ךייא טָאה גיניק רעד זַא רעּבָא ,טנעקעג טשינ תוחוּכ ענעג

 ןיימ - .ףיוא תופי םינּפ רבסב ףױא .ךייא ךיא םענ טקישעג רימ

 / ' .דרע

 -יק טָאה---!ןַאמסעה רעה רעקידענג ,ךייא סירגַאּב ךיא--
 רימ זַא ,טקישעג זנוא טָאה גיניק רַאה רעד--טרעפטנעעג לעש
 -ֿכערעג ןוא ןזײװסױרַא םידסח .ןעמָאנ ןיז ןיא ךייא טימ ןלָאז
 : .ןוס טייקיט

 ךיא ּבָאה טייקיטכערעג ןוא ,ךיא קנַאד םידסח יד רַאפ--

 --וטעג רעזלעה ערעײא ףױא ,םעד טימ טָא ,ןײלַא ןיוש ךיז
 -ייו לעװ ןוא--(דרעװש רעד ןיא ןוטעג ּפַאלק א רע טָאה ָאד)

 .ןלעטשנדירפוצ טשינ ךימ טעװ ריא ּביוא ,ןוט רעט

 ַאּבד רעה רעקידענג ,ךעלפעה טשינ זנוא טסירגַאּב ריא--
 ' . ,גיניק ןופ םיחילש יד ,זנוא ,ןַאמטעה רעשזַאר

 ,טסָארּפ רעד ףיוא ןהנעט טשינ ךייא טימ לעװ ךיא-- |
 -עג טרַאה יקצינלעמֿכ טאה--טייצ ערעסעּב ַא ןייז ףיורעד טעוויס
 לייו ,ןטילש רעיא ןיא ,לעשיק ,ןײרַא ךימ טזָאל--טרעפטנע

 1 .ןעמַאזוצ ןרָאפ ןוא ןלייטוצ דובּכ ךיא ליוו ךייא

 ןוא דרעפ ןופ ּפָארַא רע זיא רעטרעװ עקיזָאד יד יב |
 רעד ֹוצ טקורעגּפָא ךיז טָאה לעשיק .ןטילש םוצ ןעגנַאגעגוצ
 | ,טייז עקניל יד יירפ קידנזָאלרעּביא ,טייז רעטֿכער

208 



 :סיוא ןוא טמירקרַאפ ךיז יקצינלעמֿכ טָאה סָאד קידנעעז
 | ;ןגירשעג

 !טײז עטֿכער יד רימ ּביג וד ןוא--
 !קילּבּוּפער רעד ןופ רָאטַאנעס ןיּב ךיא-- |

 -ָאּפ רעה !רָאטַאנעס ַא רימ זיא סּוחי ַא רַאפ סָאװ ןוא--
 ךיא ןוא ,ןַאמטעה-ןירק ןוא רָאטַאנעס רעטשרע ןזיא יקצָאט
 ,ןגרָאמ ןוא ערעדנַא טימ ןעמַאזוצ ןדנוּבעג רימ ייּב םיא טלַאה
 -פױרַא .רעגנערד ףיוא ןסייה יײז ךיא לעוװ ,ןלעװ לעװ'כ בוא
 | .ןגָאלש

 .ןקאֿב עסַאלּב סלעשיק ןסָאנַאּב טָאה טייקטיור ַא |
 | !רָאפ ָאד ךיא לעטש גיניק ןופ ןָאזרעּפ יד--
 :טָאה רע רעּבָא ,טמירקרַאפ .רעמ ךָאנ ךיז טָאה יקצינלעמֿכ

  רעֶקניִל רעד ףיוא טצעזעגקעװַא ךיז ןוא סעּכ ןייז ןעוועג רבוג
 :קידנעמורּב ,טייז

 .סור ןיא ךיא ןוא ,עשרַאװ ןיא גיניק ןייז טעװ רע-- |
 . .ןריּפש וצ ןּבעגעג גונעג טשינ ךייא ךיז ןּבָאה רימ זַא ,תועמשמ

 -עגפיא רָאנ טאה רע ,טרעפטנעעג טשינרָאג טָאה לעשיקי

 .טריֿפשעג סנטייצַאּב ןיוש טָאה רע .למיה םוצ ןגיוא יד ןּבױה
  טימ ןוא ,טרַאװרעד םיא טאה סע סָאװ ,םעד ןֹופ םעט םעד
 רעד ּבױא זַא ,עגר רעד ןיא ןוטעג טֿכַארט ַא רע טאה טכער

 סָאד זיא ,רענרעד טימ לופ ןעװעג זיא ןיקצינלעמֿכ וצ געוו |

 | ןײלַא םונהיג סָאד םיא ייּב תוחילש יד ןליפרעד
 ףװ ,ןײרַא טָאטש יד ןיא טזָאלעג ךיז ןּבָאה דרעפ יד

 -גולקעג ןבאה סע ןוא ןטַאמרַאה קיצנַאװצ טרענודעג ןּבאה סע
 יד זַא ,טַאהעג ארומ םינּפא טאה יקצינלעמֿכ .ןקָאלג עלַא ןעג
 .ַא רַאפ ןעגנַאלק ץקיױָאד יד ןעמעננָא טשינ ןלָאז ןרַאסימָצק
 טָאה רע ןוא | ;ןעמונעגפיוא ןרעוו יז רָאנ ןכלעוװ טימ ,דובּכ
 :עדָאװעיָאװ םוצ טגָאזעג רעּבירעד

 | ךיוא רָאנ ,ךייא זױלּב טשינ םינּפ-לּבקמ ךיא ןיּב ױזַא--
 ,טקישעג רימ וצ טאה'מ עֿכלעוו ,םיחילש ערעדנַא עלַא

 -ןיוש טָאה'מ לייוו--תמא םעד טגָאזעג טָאה יקצינלעמֿכ ןוא
 ןקידנעטשטסּבלעז ַא וצ יוװ ,סעיצַאטּפעד םיא וצ טקישעג ּתמאּב
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 -נוא ,ןַאמטעה רעד טָאה ,שטשָאמַאז ןופ קידנעמוקקירוצ .לשומ
 טָאה סע סָאװ ,תולּפמ יד ןופ ןוא ןלַאװ יד ןופ םשור ןרעט
 ץרַאה ןיא טַאהעג טשינ .,לייח עשיװטיל סָאד טפַאשרַאפ םיא
 יא וװעיִק ןעװ רעּבָא ,תולדג רעקיזָאד רעד ןופ טפלעה ןייק
 -ַאְקַא יד ןעװ ,ןענָאפ ןוא ןעלקַאפ טימ ןעגנַאגעגנגעקַא םיא
 יטזיב השמ יװ, :רעטרעװ יד טימ טסירגַאּב םיא טאה עימעד
 ןֹוא ךָאי ןשיֿכַאיל ןופ קלָאפ סָאד טײרּפַאּב ןוא ןענַאטשעגּפױא
 טָאה'מ ןעוו-"טקנעשעג טָאג ןופ וטזיּב-(*ןַאדגָאּב ןעמָאנ ןייד יו
 -ץד--"לשומ רעקיטֿכיל; ןעמָאנ ןטימ טנירקעג ףוס םוצ םיא
 ךיז טָאה, :טקירדעגסיוא ךיז טייצ רענעי ןיא טָאה'מ יװ ,טלָאמ
 טריּפשרעד לעוּפּב טאה רֶע ."ןעמונעגרעּביא טימרעד עיטסעּב יד
 םיא טאה רעֿכלעװ ,סיפ יד רעטנוא ןדָאּב םעד ןוא חוּכ ןיז
 / ,טלעפעג טלָאמעד זיּב

 -ידנגייוש ַא ןעװעג ןענעז סעיצַאטוּפעד עשידנעלסיוא יד
 .געטשטסּבלעז ןייז ןופ ייס ,טֿכַאמ ןייז ןופ ייס גנונעקרענָא עק
 עכלעװ ,סרעטָאט יד ןופ טּפַאשטניירפ עקידנעטש יד ;טײקיד
 :רַאפ ןופ לײט ןטסערג ןופ זײרּפ ןרַאפ ןרָאװעג טפיוקעג זיא
 רעד סָאװ ,ענעגנַאפעג עֿכעלקילגמוא יד ןופ ןוא ללש ןטּפַאֿכ
 --קלָאפ ןופ ןּביילקוצסיוא טּבױלרעד טָאה .גיהנמ-סקלָאּפ רעקיזָאד
 .ירעד ןוא ,אנוש ןדעי ןגעק גנוציטשרעטנוא ןַא טגָאזעגוצ טָאה
 ךָאנ שטשָאמַאז ייּב טָאה רעֿכלעװ ,יקצינלעמֿכ זיא עקַאט רעּב
 רעּבָא טציא ,,גיניק ןופ ןוצר ןוא טֿכַאמ עטסֿכעה יד טנעקרעגָא
 םעד ןיא ,חוּכ ןייז ןיא טגייצרעגיא ,תולדג ַא ןופ טשרעהַצּב
 עריִא ןּופ טײקיגנעהּפָא רעד ןיא ,קילּבוּפער רעד ןופ בצמ-רקפה
 ,אפֹוג גיניק ןפיוא טנַאה יד ןּבייהוצפיוא ןעוװעג טיירג ,םיגיהנמ
 ןגעװ טשינ המשנ רעטּבירטַאּב ןייז ןיא טציא ןיוש קידנעמולח
 -ילָאמַא יד יז ןרעקמוא ןגעװ טשינ ,ןקַאזָאק יד רַאפ טייהיירפ
 ןגעװ רָאנ ,ךיז רַאפ טייקיטכערעג ןגעװ טשינ ,טֿכער עק

 ,טקנעשעג --ןָאד ,טָאג--גָאּב (*
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 ןוא לטיה ןֿכעלטשריפ ַא ןגעװ ,הכולמ רעקידנעטשטסּבלעז ַא
 ,רעטּפעקס

 -ַאז .עניַארקוא ןופ לשומ ןרַאפ טליפעג ךיז טָאה רע ןוא
 ןוא לָאמניײק ךָאנ לייוו ,טייז ןייז ףיּוא ןענַאטשעג זיא עשזָארָאפ
  ןיא ןדָאּבעג טשינ ױזַא ךיז יז טָאה הלשממ סמענייק רעטנוי
 .עג ךיז טָאה קלָאפ עדליװ עבטב סָאד ;תולג ןיא ןוא טולּב-
 רעדָא רעשיװָאזַאמ רעד ןעװ טלָאמעד לייוו ,םיא וצ טרַאש

  ןופ אשמ רעד רעטנוא טצכערקעג טָאה רעױּפ רעשיליוּפ-סיורג
 טּפעלשעג ןּבָאה 'םה-ינב, יד סָאװ ,תופידר ןוא טכַאמרעּביא
 ןעמַאװצ רעניַארקוא רעד טָאה ,עּפָאריײא ץנַאג ןיא ךיז ףיוא
 ץּביל ַא ךיז ןיא ןגיזעגנײרַא סעּפעטס יד ןופ טפול רעד טימ
 רענעזָאלעצ ןוא רעדליװ ,רעטצנערגַאּבמוא ַאזַא וצ ,טייהיירפ וצ
 ןּבָאה טנָאקעג ןעד רע טָאה יצ .אפוג סעּפעטס יד יװ ,טייהיירפ
 ןַײז ןעו ,טלָאמעד רַאה ןייז ןופ ןזײארעקַא ןכָאנ ןייג וצ קשח
 סָאװ ,רּבדמ רעֿכעלטעג רעד ןיא ןרָאװעג ןקלַאפרַאפ זיא קילּב
 -ןולעפ טייז רענעי ןופ ןעװ ,תיּבה-לעּב ןייק ןופ טשינ סײװ
 ןיא רַאה ןייד קעװַא ףרַאװ :ןפורעג םיא וצ שטיס טָאה ןלעווש
 םיא טָאה רעטָאט רעקידתויוזֿכא רעד ןעוו--זיירפ יד ףױא יג
 ןוא תופרש וצ ןעװעג ךנחמ םיא טָאה ,ןטלַאה-המחלמ טנרעלעג
 ןיא יצ .!ןייז-ילּכ ןגָארט וצ טנױוװעגוצ טנעה יד ןוא תֹוחיִצר
 ןוא ןלעימֿכ יב ןעװעשוּב וצ ןעװעג רעסעּב טשינ ןעד םיא
 ױַאפ ןקור ןטנוזעג ןייז ןגייּב וצ רעדייא ,"חוררש יד ןליוק וצ,
 ...?עטסָארַאטס-ףליהעג ַא

 ,ןלעימֿכ וצ טרַאשעג ךיז קלָאפ סָאד טָאה םעד ץוח ַא ןוא
 ןרָאװעג ןעמונעג זיא ,טרַאשעג טשינ ךיז טָאה סע רעװ לייוו
 ןליפ ןעצ רַאפ ןעמ טָאה לוּבמַאטס ןיא .טּפַאשנעגנַאפעג ןיא
 ןיא ןרָאװעג טילגעג זיא סָאװ ,ןגױּב ַא רַאפ ,טכענק ַא ןּבעגעג
 -עג טרָאד זיא ענעגנַאפעג ןופ עפש ַאזַא ,טכענק יירד--רעייפ
 ערעדנַא ןייק טַאהעג טשינ רעּבירעד טָאה ןומה רעד .ןעװ

 שילרעטסיוא ןַא ןּבילּברַאפ ןיא ןטייצ ענעי ךָאנ רָאנ--הרירּב |
 ךָאנרעד גנַאל ךָאנ ןּבָאה תורוד עקידרעטעּפש יד סעכלעוו ,דיל
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 םענעי ןגעװ ,דיל שילרעטסיא ןַא ,סעטַאֿפ יד רעּביא ןעגנוזעג :

 ןקיזָאד םעד לָאז סע ,יױא, :השמ ןפורעג טָאה'מ ןֿכלעװ ,גיהנמ

 "!ןריימ טשינ ליוק עטשרע יד לעימֿכ

 -רעד .ןוא טעטש ,ךעלטעטש ןעגנַאגעגרעטנוא ןענעז סע
 ןיא ןּוא הבֶרּוח ַא ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ זיא דנַאל סָאד ,רעפ'
 -עג טשינ גנַאל-תורוד טָאה עֿכלעװ ,דנּוװ ןייא ןיא ,ןיאּור ַא

 טאה ןַאמטעה ןוא גיהנמ רענעי רעּבָא-רעװ טלײהרַאפ טנָאק
 טאה רע לייװ--ןעז טלָאװעג טשינ רעדָא ,ןעזעג טשינ סָאד
 ןוא ןסקַאװעג זיא רע ןוא--ןעזעג טשינרָאג ךיז ץוח ַא לָאמנייק
 םענעגייא ןייז ןיא טָאה רע ,רעייפ ןופ ,טולּב ןופ ןרָאװעג טעפ|

 -עגייא סָאד ,קלָאפ ענעגייא סָאד ןעקנורטרעד םויָאגע ןקידארומ
 טריפעגניירַא ןרַאסימָאק יד טציא רע טָאה טָא ןוא--דנַאל ענ
 -נעשטסבלעז ַא .יװ ,גנַאלקעג-ןטַאמרַאה ַא ייּב ווַאלסַאיערעּפ ןייק
 א .טשריפ ַא ,לשומ ַא יװ ,רַאה רעקיד

 -ּפָארַא טימ בורְג- ןּבײל ןיא ןרָאפעג ןענעז ןרַאסימָאק יד =
 ןיא זיא גנונפָאה ןופ קניפ רעטצעל רעד ןוא ּפעק ענעגנָאהעג
 ןרָאפעג זיא רעֿכלעװ ,יקסוטעשקס ןוא .,ןרָאװעג ןשָאלרַאפ יז:
 טֹוג יניּבל.יניּב טָאה ,סנטילש ןופ הרוש רעטײװצ רעד רעטניה
 -עז סָאװ ,סעקיגוװָאקלָאּפ יד ןופ תורוצ יד ןיא טקוקעגנייא ךיז
 טשינ יז ןשיװצ טעװ רע יצ ,ןיקצינלעמֿכ טימ ןעמוקעג ןעננ

 ,רטסעינד ןרעּביא ןשינעֿכז עטסיזמוא ךָאנ ,ןענוהָאּב ןעזרעד
 ןיֹוׁש המשנ סנַאי רעה ןיא זיא ,קילרָאהַאי טייז רענעי זיּב שזַא

 עטצעל ,עקיצניא סלַא סולשַאּב רעד ןרָאװעג קיטייצ גנַאל
 ףמַאק ַא ףיוא ןפורוצסורַא םיא ןוא ןענוהָאּב ןכוזוצסיוא .:הצע
 תמא טאה רעטיר רעֿכעלקילגמוא רעד .ןּבעל ןוא טיוט ףיוא

 ןהָאֹּב לייװ ,געװ ןקישטילג ַא ףיוא ךיז טוָאל רע זַא ,ןעזעג
 -יא רעדָא ,ףמַאק ַא ןָא ןעגנערּבמוא לַאפ ַאזַא ןיא םיא ןָאק
 סעֿפע ףיוא םיא ןופ טָאה רע רעּבָא ,סרעטָאט יד ןּבעגרעּב-

 ןדליוו ןוא הרּובג ןייז טנעקעג טָאה רע :טֿכירעג ךיז סרעסעּבי
 טעװ .ןוהָאּב זַא ,ןעוועג רעֿכיז טעמּכ רעּבירעד זיא רע ןוא טומ|

 טָאה רע ,ןיטשריפ רעד ּבילוצ .ףמַאק א וצ ןלעטש ךיז רעסעּב

212 



 םעד טלעטשעגפיונוצ ןיוש ץרַאה םענעֿכָארּבעצ ןייז ןיא רַאפרעד
 ןיא זַא .העובש ַא טימ ןדניּב ןענוהָאּב טעװ רע יױזַא יװ ,ןַאלּפ
 ןרָאפּוצּפָא ןּבױלרעד ןַאנעלעה רע טעװ טױט ןייז ןופ לַאפ
 -נָא ןּוא .טהגאדעג טשינ יקסיטעשקס רעה ןױש טָאה ךיז ןגעװ
 טעװ ,ןעמ'קמוא לעוו'כ בוא, גָאז טעװ ןּוהָאֹּב זַא ,קידנעמענ
 טײרג רע זיא ,,ריד רַאפ טשינ ןוא רימ רַאפ טשינ ןּביילּב יז
 . ןופ העּובש ַא ןבעג ֹוצ ןוא ןייז וצ םיּכסמ ףיורעד ףיוא ןעװעג
 לָאז .טנעה עשיחצור יד ןופ ןסײרעצסױרַא יז יּבַא ,טייז ןייז
 ריא ןופ טשער רעד רַאפ החֹונמ ןעניפעג רעטסיולק ַא ןיא יז
 ןוא ,חמחלמ רעד ןיא לּכ-םדוק ןֿכוז יז טעװ רע ןוא ,ןּבעל

 ,ןעמוקוצמוא ןייז טרעשַאּב טשינ םיא טעװ סע ּבױא ,ךָאנרעד !
 טושּפ יז ןּבָאה סע ּוװ ,רעטסױולק ַא ןיא ןֿכז ךיא יז רע סעװ
 רעקיזָאד רעד .תומשנ עטלבארַאפ עלַא ןטייצ ענעי ןיא טכוזעג
 ַא ןוא רעטושּפ ַא ןעװעג ןגיױא סיקסוטעשקס ןיא ןיא געװ
 -ןוא לָאמַא םיא ןעמ טָאה שטשָאמַאז יב ןעװ ןוא רערָאלק
 יד ןעװ ,ןענוהָאּב טימ ףמַאק ַא ןגעװ קנַאדעג םעד טגָאזעגרעט
 .רָאו טימ טזָאלעגסױא ךיז ןּצָאה רטסעינד ןרעּביא ןשינעכװ
 רעד ןגיֹוא עניז ןיא ןעװעג געװ רעקיזָאד רעד זיא--טשינ

 ןיא רטסעינד ןרעּביא ןופ רע טָאה קעװצ םעד וצ .רעקיצנייא |
 וצ טליײאעג ,ץעגרע ןיא ךיז קידנלעטשּפָא טשינ ,םעטָא ןייא
 רעדָא ןעניפעג ןענוהָהּב טעװ רע זַא קידנפָאה ,ןרַאסימָאק יד
 טױל זַא ,טרפּב ,ועיק ןיא רעדָא ,הביבס סיקצינלעמֿכ ןיא
 רעד טָאה ,עצנילָאמרַאי ןיא טגָאועג טָאה ַאּבָאלגַאז סָאװ ,םעד
 יירד ייּב הנותה ַא ףױא וועיק ןייק ןרָאפּפָארַא טלָאזעג קַאזָאק
 .טֿכיל טרעדנוה

 .ןסיװצ טֿפזעג טציא םיא יקסוטעשקס טָאה טסיזמוא רעּבָא
 ףס ַא ןפָארטעג רע טָאה רעּבָא רַאפרעד ,סעקינװָאקלָאּפ יד
 ,ַאלַאשודעשזד יװ ,ןטייצ עקיאור ,עקילָאמַא יד ןופ עטנַאקַאּב
 זיא רעֿכלעװ ,ןיקסװעשַאי ,ןירֿכעשט ןיא ןעז טגעלפ רע ןכלעוו
 םעד ,ןישַארַאי ,טשריפ םוצ תוחילש ַא ןיא ןרָאפעג שטיס ןופ
 ןיא ,ןצעלַאּפ-ָאלָאקָאַאנ ןוא ,טשריפ ןופ ןַאמטּפױה ןקילָאמַא
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 ייז ןסָאלשַאּב רעבירעד טָאה רע ,ערעדנַא ךס ַא ןוא ןַאטויה

 | - .ןגערפ ֹוצ
 ,טגָאזעג רע טָאה--עטנַאקַאּב עקינָאגנַאל ךָנִד ןענעז רימ--

 - : ,ןיקסװעשַאי וצ קידנעייגוצ
 רעטיר ַא טויב וד ,ינּבול ןיא טנעקעג ךיד ּבָאה ךיא--

 רימ--טרעפטנעעג קינװָאקלָאּפ רעד טָאה--אמערַאי טשריֿפ ןופ
 סָאװ ןוא .טעילוהעג ןוא ןעקנורטעג ןעמַאזצ ינּבול ןיא ןּבָאה
 | ?טשריפ ןייד טכַאמ

 ,טנוזעג זיא רע--
 ךיז טָאה רע .טנוזעג ןייז טשינ רע טעװ גנילירפ ןיא--

 -ַאב ךיז ןלעװ ײז רעּבָא ,טנגעגַאּכ טשינ ךָאנ ןיקצינלעמֿכ טימ
 ןעמוקמוא ןזומ טעװ ייז ןופ רענייא ןוא ןענעגעג

 .ןרעשַאּב טעװ טָאג ןעמעוו--
 ןיד .לעימֿב עק'טַאּב רעזנוא טימ םידסה טוט טָאג ,ונ--

 ,רּפעינד טיײז ענעי ףיוא הניזמ ןייז ןיא ןיוש טעװ טשריפ
 טָאה יקצינלעמכ ,ןרעקקירוצ טשינ ,גערּב ןשירעטָאט ןייז ףיוא
 רעטוג ַא זיא רע ?טשריפ ןייד טָאה סָאװ ןוא--ןקַאזָאק ךס ַא
 / ?קלָאּפ ןיא טשריפ םייב טשינ ןיוש טסניד וד ןוא .רענלעז

 ,ךיא רָאּפ ןרַאסימָאק יד טימ--
 -ַאּב רעטלַא ןַא טזיב וד סָאװ ,ןדירפוצ ןיּב ךיא ,ונ--

 ,רעטנַאק
 לעװ ךיא ןוא ,הבוט ַא רימ וט ,ןדירפוצ טזיּב וד ּביוא--

 | ,ןייז רַאּבקנַאד ריד
 2 ?תבוט ַא רַאפ סָאװ--
 ,ןַאמַאטַא רעטמירַאּב רעד ,ןוהָאּב זיא ױװ ,רימ גָאז--

 טגיה ןיוש ןומ רעֿכלעװ ,קלָאּפ רעװַאלסַאיערעּפ ןופ לָאמַא

 0 .טמַא ןרעכעה א ןעמענרַאפ יאדוא ךייא ןשיװצ
 ,קילג ןייד--,טרעפטנעעג זיײב יקסװעשַאי טָאה--!גייווש--

 ןעקנורטעג ּבָאה ךיא סָאװ ןוא עטנַאקַאּב עטלַא ןענעז רימ סָאװ
 זיּפש רעקיזָאד רעד טימ ךיד ןיוש ךיא טלָאװ טשינַא ,ריד טימ

 ,יינש ןפיוא ןגיוצעגסיוא
 -שודיחרַאפ ַא םיא ףױא ןוטעג קוק ַא טָאה יקסוטעשקס
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 ,שטנעמ רענעסָאלשטנַא ןַא ןעװעג זיא סָאד יװ רעּבָא ױזַא ,רעש'
 טנַאה רעד ןיא דרעװש יד טקירדעג רע סָאה

 ?ןרָאװעג עגושמ טזיּב---
 ףיוא ליװ ךיא טשינ ןוא ןרָאװעג עגושמ ןיּב ךיא טשינ--

 ,ןעװעג רווג לעימֿכ טָאה ױזַא רָאנ ,ןפרַאװנָא המיא ןַא ריד
 -ָאק יד ןופ זיא סע רעװ וליפא ,ךייא ןופ רעצימע ּבױא זַא
 טרָא ןפיוא םיא ןעמ לָאז-ןגערפ סעּפע ןגעװ טעװ ןרַאסימ
 ןַא סע טעװ ,ןוט טשינ סָאד לעװ ךיא ּבױא .ןענעגרהרעד
 -טפַאשטניירפ ןופ הרתמ ךיד ךיא ןיּב רַאפרעד ,ןוט רערעדינַא
 | ,ןגעוו

 ,ןינע ןטַאװירפ ןיימ ןיא גערפ ךיא רעּבָא--
 סעקינװָאקלָאּפ זנוא טגָאזעג טָאה לעימכ !סנײא ץלא--

 טעװ רעצימע ןעװ, :ןרזחרעּביא ערעדנַא רַאפ ןסײהעג ןוא
 ןגעװ רעדָא ,ןװױא םוצ ץלָאה ןגעװ רָאנ וליפא ןגערפ ךיז
 עניד םעד ןגעװ גָאז וד .'ןענעגרהרעד םיא ןעמ לָאז ,שֵא
 : .,ןשטנעמ

 יקסוטעשקס טָאה--הצע רעטוג רעד רַצפ ריד קנַאד ַא--
 ,טגָאזעג

| : 
 טלָאװ ךַאיל ןטייווצ ַא ,ןעװעג הרתמ ךיא ּבָאה ךיד רָאנ--

 : ,ןגיוצעגסיוא רעטשרע רעד ךיא

 .וצ ןױש זיא הנחמ יד .ןרָאװעג ןגיװשטנַא ןענעז ײז
 געוו ןופ ןטײז עדייּב .טָאטש רעד ןופ ןרעיױט יד וצ ןעמוקקד
 -ָאק עטנּפָאװַאּב ןוא ןומה ןופ טלמיװעג ןּבָאה ןסַאג יד ןיי
 טועװרעד טשינ ךיז ןיקצינלעמֿכ בילוצ ןּבָאה עֿכלעװ ,ןקנו
 ןּבָאה יז ,סנטילש יד ןיא יינש ןלױק ןוא תוללק ןפרַאװ וצ
 יד קידנלייּבפינוצ ,ןרַאסימָאק יד ףױא טקוקעג זייפ רעּבָא
 .ןדרעװש יד ןופ ךעלטנעה יד קידנקירד רעדָא ןטסיופ

 ןופ ןקילב עוייג יד טײקמַאזקרעמפױא עטסדנימ יד קידנקנעש טשינ ,סַאג רעטיײרּב רעד ךרוד ןטירעג קיאור ןוא ץלָאטש ןיִא ןוא ּפָאק םעד ןביוהעגפיוא רע טָאה ,הרוש ַא ןיא ריפ וצ .,רענוגַארד יד טלעטשעגסיוא טָאה יקסוטעשקס יװ םעדכָאנ
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 "?ּ?פוו ,טֿכַארטעג רצ טָאה ןצרַאה ןיא ךיז ייּב רָאנ--ןומח

 ןוא טיײקנטלַאהעגנייא | ליפיוו .,ןּבָאה ןזופ סעװ רע טולגטלאק

 סָאװ ,סָאד ןריפסױא ןענָאק לָאז רע ידּפ ,תונלבס עֿפעלטסירק

 טשינ טירש ןטשרע ןֿכָאנ לָאז רע ידּכ ןוא ,טנַאלּפעג טָאה רע
 7  .תאנש ןופ 6י ןקיָאד םעד ןיא ןרעװ ןעקנורטרעד



 - ,לטיכצק 18)

 טימ ןגָאלשעג ךיז גנַאל ןרַאסימָאק יד ןּבָאה סנגרָאמוצ
 תונּתמ יד ןיקצינלעמֿכ ןּבעגרעּביא ףּכיּת ןלָאז ײז יִצ ,העד רעד
 רעמ ןוײװסױרַא טעװ רע ויּב ,ןטרַאװ רָאג רעדָא ,גיניק ןופ
 סײפמ םיא לָאזמ זַא ,ןּבילּבעג ויא'ס .הטרח רעמ ןוא הענֿכה
 םיא טָאה'מ ,םידסח עכעלגיניק ןוא טײקֿפעלשטנעמ טימ ןייז
 יד ןרעװ טגנאלרעד םיא ןלעװ סע זַא ,טגָאזעגנָא רעּבירעד
 .םבוט-םוי רעקיזָאד רעד ןעמוקעגרָאפ זיא סנגרָאמוצ ןוא--תונּתמ
 ןוא ןקָאלג יד ןעגנולקעג ןּבָאה ןָא ןעניגַאב ןופ .טקַא רעקיד
 ףיוה ןייז רַאפ טרַאװעג טָאה יקצינלעמכ ,ןטַאמרַאה יד טרענודעג
 עקידרועיש ַא ןָא ןוא עטסטלע ײלרעלּכ ,סעקינװָאקלָאּפ ןשיװצ
 -נַאג סָאד זַא ,טלָאװעג טָאה רע .ןומה ןוא ןקַאוָאק ןופ תונחמי
 םיא טלײט גיניק רעד דובּכ ַא רַאפ סָאװ ,ןסיװ לָאז קלָאפ עצ
 ןכײצ םעד רעטנוא טצעזעגפיורַא רעּבירעד ךיז טָאה רע .וצ
 .לּביוצ ןטיור ןטקיטשעג-דלָאג ַא ןיא ,טייקכיוה ַא ףיוא ןָאפ ןיא
 ,תונידמ עקידתונֿכש יד ןופ םיחולש יד ךיז יב קידנּבָאה ,לטיה
 ףיוא סיפ יד קידנרַאּפשנָא ,ןטײז יד ײּב ךיז קידנעמעננָא ןוא
 טרַאװעג רע טָאה ,ןונַארפ ענעדלָאג טימ ןשיק םענעטעמַאס א
 ןומה ןטלעמַאזרַאפ ןופ ןסַאמ יד ןשיװצ ,ןרַאסימָאק יד ףיוא

 ןוא חבש ןופ ןקורדסיוא עליטש טרעהעג עליו עדעי ךיז ןּבָאה |
 ןעזעג טָאה ,ץלַא ןופ רעֿכעה טצעשעג חֹּכ םעד טָאה רעֿכלעװ ,ןומה רעקיזָאד רעד ןֿכלעװ ןיא ,גיהנמ ןופ קילּבנָא ןפיוא החמש
 רעד טָאה יֹוזַא רָאנ םורָאװ .חוּכ ןקיזָאד ןופ גנורעּפרעקרַאפ יד
 ,גיהנמ ןרַאּבגיזַאּבמוא ןייז ןלעטשרָאפ טגָאקעג ךיז - ןומה--טקלָאפ |

 .ֿפַאלש יד ,ןטשריפ יד ,סנַאמטעה יד טקיליטרַאפ טָאה רעֿבכלעװ
 ןקיזָאד ןופ ךשמ ןיא ןיא יקצינלעמֿכ  .רַאּבגיזַאּבמוא רַאפ ןטלָאג .עג ןטײצ ענייז ויּב ןּבָאה עֿכלעו ,ןֿפַאל יד ללֿכּב ןוא עט
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 ךיז טָאה רע רעּבָא ,ןרָאװעג טרעטלערַאפ לסיב ַא רָאי-המחלמ

 -עג תודע ץלַא ךָאנ ןּבָאה ןעלסקַא עקיזיר ענייז--ןגיובעג טשינ

 רעדָא ,תוכולמ ןרעקוצרעּביא לגּוסמ זיא סָאװ ,חוּכ ַא ףיוא טגָאז

 -עג זיא סָאװ ,םינּפ עקידלַאװעג סָאד ;תוֿכלמ עיינ ןפַאש וצ

 ,ןוצר ןטסעפ ַא טקירדעגסױא טָאה ,ןרוּכש ליפוצ ןופ טור ןעוו

 תונוחצנ יד סָאװ ,טײקרעֿיז עקידתולדג ןוא הואג ערעייהעגמוא

 יד ןיא טלמערדעג ןּבָאה סעּכ ןוא המיא .ןּבעגעג םיא ןּבָצה

 ,ןענעקרעד וצ ןעװעג טֿכײל זיא'ס ןוא םינּפ ןקיזָאד ןופ ןדלַאפ

 ןגיב ךיז קלָאפ סָאד טעװ ,ןקעװפיוא ךיז ןלעװ ײז ןעװ זַא

 .א רעטנוא דלַאװ רעד יװ ,ךיה ןֿכעלקערש רעיײז רעטנוא

 סטמיװעגמורַא ןעװעג ןענעז סָאװ ,ןגױא יד ןופ ,טניוװ-םרוטש

 -רעד דלודעגמוא ןַא ןגָאלשעג ןיוש טָאה ,סַאר רעטייר ַא טימ

 תונּתמ יד טימ ןעמוקעג טשינ ןענעז ןרַאסימָאק יד סָאװ ,רַאפ

 טסָארפ רעד ףיױא ןּבָאה רעכעלזָאנ יד ןופ ןוא ,לענש גונעג

 ןופ ךױר סעּפולס ייװצ יװ ,ערַאּפ ןלינק ייוװצ טצעזענסיווַא

 -יײא יד ןופ לּפענ ןקיזָאד םעד ןיא ןוא--רעֿפעלזָאנ סרעפיצול

 -ערומכעגנָא ַא ,רעטױר-רוּפרוּפ ַא ןסעזועג רע זיא ןענ נוי ענעג

 ,סעקינוָאקלָאּפ ןשיװצ ,םיחילש יד ןּבענ ,רעצלָאט/ ַא ,רעט

 ,ןטייז עלַא ןופ ןומה ַא טימ טלגנירעגמורַא

 .ןרַאסימָאק הנחמ יד ןויװַאּב ףוס םוצ ךיז טָאה סע ויּב

 ןיא טצעזעג ןּבָאה עֿכלעװ ,רעקױּפ יד ןעגנַאנעג ןענעז שארּב

 יב ןטיימורט יד טימ רעטיײיּבמורט יד ךיוא ןוא ,ןעלסעק יד

 .ס'ורַא ןוא קידנקיּפ ,ןקַאּב ענעזָאלּבעגנָא טימ ןוא רעליימ יד

 יז יװ ְךיילג ,תולוק עכעלרעמָאי עגנַאל שעמ ןופ קידנעיצ

 ןיא קילּבוּפער רעד ןופ עדרעװ ןוא םור םעד טײלגַאּב ןטלָאװ

 -עי רעד טָאה עלעּפַאק רעקיזָאד רעד ךָאנ .ור עקיּבייא רעייז

 -עטעמַאס ַא ףיוא ּבַאטש ַא ןגָארטעג יקסווָאטעשק רעטסיימ-רעג

 עטר ַא ,רעטסײמ-ץַאש רעװעיק רעד ,יקסנישטלוק ,ןשיק םענ

 לעשיק זיא רעטײװ ןוא--טפירשפיוא ןוא רעלדָא ןַא טימ ןָאפ

 ,דרָאּב רעסײװ רעד טימ ,רערַאד ַא ,רעֿכױה ַא ןײלַא ןעגנַאגעג

 ןפיױא רעצ ַא טימ ,טסורּב יד ףיוא ןטָאלפעגּפָארַא זיא עכלעװ

 ..הנשנ רעד ןיא קָאטײװ ןפיט ַא טימ ןוא םינּפ ןשיטַארקַאטסירַא
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 יד טּכעלשעג ךיז ןגָנה עדָאװעיִאװ ןֿכָאנ טירש רֶצּפַא טימ
 .שירּב ןעגנַאגעג ןענעז ףוס םוצ רָאג ןוא ,ןרַאסימָאק עקירעּביא
 ,עדנַאמָאק סיקסוטעשקס רעטנוא רענוגַארד סיקסוָאק

 עגר רעד ןיא דָארג לײװ ,ןסַאלעג ןעגנַאגעג זיא לעשיק
 רעטקילפעצ רעד רעטניה ןופ זַא ,ןעזעגנייא רָאלק רע טָאה
 -עלגיניק ןעקנעש ןקידמינּפל םעד רעטניה ,ךַאמּפָא ןופ עטַאמש
 -עקַאנ ,רערעדנַא ןַא סױרַא טקוק ,גנוּבעגרַאפ ןוא םידסח עץ
 ,ןעזרעד ןלעװ עדנילּב וליפא ףֿכלעװ ,תמא רעֿכעלדנעש ,רעט
 .יק ,טשינ טסיײג וד, :טירש רע לײװ ,ןרעהרעד ןלעװ עּבױט
 טסיײג וד ,ןעלטעּבסיא ייז רָאג טסיײג ֹוד ,םידסח ןעקנעש ,לעש
 סופוצ טסײג ןד ןוא ,ןָאפ ןוא ּבַאטש ןקיזָאד ןרַאפ ןפיוק ײז
 -גַאג רעד ןופ ןעמָאנ ןיא ,גיהננ-ןרעױּפ ןקיזָאד ןרַאפ ךיז ןקוּב
 זיא סע "...עדָאװעיָאװ ןוא רָאטַאנעס רעד ,וד ,קילּגוּפער רעצ
 ןוא ווָאליסורּב ןופ לשומ םעד ןיא ץרַאה סָאד ןרָאװעג ןסירעצ
 .רינ "זַא ןוא םרָאװ ַא יװ קידלפש ױזַא טליפעג ךיז טָאה רע
 .ערעי טקַאהעג םיֹא ןבָאה ןרעיא יד ןיא ןוא ,ּבױטש יװ קיר
 ןבעל וצ רעדייא ,ןעמוקוצמוא זנוא רַאפ רעסעּב, :רעטרעװ סימ
 זיא סָאװ ןוא ."רענידנצעג ןוא ןרעיּפ ייּב טּפַאשטכענק ןיא
 ןופ טשריפ ןקיזָאד ןטימ ךײלגרַאפ ןיא ןעװעג ,לעשיק ,רע
 -נַא טשינ ןויװַאג םידרומ יד רַאפ ךיז טָאה רעֿכלעװ ,ינּבול
 ןטימ ןיא ןעמערּב עטשטיינקעג טימ רעטיפוי ַא יװ רָאנ ,שרעד
 זיא סָאװ ,ךיור-רעװלוּפ . ןוא ןנמַאלפ-המחלמ ,חיר-לבעװש ןופ
 ןעקנַאדעג עקיזָאד יד ןופ אשמ רעד רעטנוא ?ןעװעג ןעד רע
 לֿבײמש רעד ,עדָאװעיָאװ ןופ ץרַאה סָאד ןרָאװעג ןכָארּבעצ זיא
 טָאה דיירפ יד ,םינּפ ןייז ןופ ןגױלנעגלעװַא קיּבײא ףיוא זיא
 זַא ,טריּפשעג טָאה רע ןיא ץרַאה ןייז טזָאלרַאפ קיּבייא ףיוא
 ךָאנ רעדיײא ,ןּברַאטש רעכעּב טלָאװעג לָאמ טרעדנוה טלָאװ רַע
 םיא טָאה סע ליײװ ,ןעגנַאגעג זיא רע רעּבָא ןֿכַאמ טירש ןייא
 ,ימ עצנַאג ןײז ,טײהנעגנַאגרַאפ עצנַאג ןײז סיורָאפ ןסיוטשעג
 ןופ קיגָאל עקידתונמחרּבמוא עצנַאג יד ,ןעגנוגנערטשנָא עלַא
 : ...םישעמ עקידרעירפ ענייז

 טרַאּפשעגנָא קידנציז ,טרַאװעג םיא ףיוא טָאה יקצינלעמכ
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 -ערּב עטשטיינקעג ןוא ןּפיל ענעוָאלּבעגנָא טימ ,ןטייז יד ףױא

 עמ
 טָאה לעשיק .טרעטנענרעד ךעלדנע ךיז טָאה הנחמ יד)

 זיִּב שזַא ןוײרּפש רָאּפ ַא טכַאמָעג ןוא שארּב טקורעגכױרַא ךיז

 וצ טרעהעגפיוא ןּבָאה רעקױּפלסעק יד .טײקֿכױה רעד וצ
 ןרָאװעג זיא סע ןוא--ןרעטיימורט וצ רעטײּפמָארט יד ,ןקיוּפ
 טּפַאלקעגנָא טָאה לטניװ קיטסָארּפ ַא רָאנ ,ןומה ןשיװצ ליטש)

 .ןגָארטעג טָאה יקסנישטלוק רעה סָאװ ,ןָאפ עטיור יד ןָא
 -עג ןסירעגרעּביא טײקליטש עקיזָאד יד ןיא לָאמַא טימ

 .לפייווצרַאפ ,רעֿכעלטײד ,רעטקַאהעגּפָא ןַא סעּפע ךרוד ןרָאװ |
 טימ טצליהעגּפָא טָאה עכלעוו ,םיטש רעקידנלעּפַאּב ןיא רעט
 טשינרָאג טימ ךיז טנֿפער עכלעװ ,טפַארק רעֿכעלּבײרשַאּבמוא ןַא
 :טשינ םענייק טימ ןוא

 !רימ ךָאנ !ןטניה ןופ רענוגַארד--
 ,םיטש סיקסוטעשקס רעה ןעװעג זיא סָאד
 -לעמֿכ .טייז ןייז ןיא ןוטעג רעק ַא ךיז ןּבָאה ּפעק עלַא

 -קוק ַא סעזעג ןפיוא ןּביױהרעד לסיּב ַא ךיז טָאה ןײלַא יקצינ
 -עגּפָא טולּב סָאד זיא ןרַאסימָאק יד !רָאפ-טמוק סע סָאװ ,ןוט
 א דרעפ ןפיוא ןענַאטשעג זיא יקסוטעשקס .םינּפ ןופ ןפָאל

 טימ טצירּפשעג ןּבָאה סָאװ ,ןגיוא טימ ,רעסַאלּב ַא ,רעפייטש
 -טגמוא-ּבלַאה ןוא טנַאה רעד ןיא דרעװש רעליוה ןוא ,ןעקנופ
 ןייז טרזחעגרעּביא לָאמַא ךָאנ רע טָאה ,רענוגַארד יד וצ טיירד
 :לעּפַאּב ןקידנרענוד

 | | ,..!רימ ךָאנ --
 -ָאק עשידרעפ יד ןופ טירט יד ןּבָאה טייקליטש רעד ןיא

 -עריױרפרַאֿפ ןטרעקעגסױא םעד רעּביא טֿכליהעגּפָא ךיוה סעטיּפ
 טרָא ןפיוא ןּבָאה רענוגַארד עטעדליּפעגסױא יד .קּורּב-ןסַאג םענ
 טלעטשעג ךיז טָאה קינשטורָאּפ רעד ,דרעפ יד טיירדעגסיוא
 יד ןוא דרעװש רעד טימ ןֿכײצ ַא ןּבעגעג טָאה ,ײז ןופ שארּב
 וצ קירוצ ןרישרַאמ .טזָאלעג םטזננַאל ךיז סָאה גנולײטּפָא עצנַאנ
 +יסיכָאק יד ןופ ריטראװק רעד

 טקָאמעגסױא ךיז טָּאה טייקרעכיומוא ןוא טייקטשודיחראפ



 ,ןיקצינלעמֿכ ךיוא קידנסילשסיוא טשינ ,רעמינּפ סנעמעלַא ףיוא
 ןעװעג זיא קינשטורָאּפ ןופ גנוגעויַאּב ןוא םיטש רעד ןיא לייוו
 -עג טשינ טּוג רעֶּבָא טָאה רענייק ,סֿכעלנײװעגרעסױא סעּפע
 רעד ןופ ךיז ןרעטייוירעד עטֿכירעגמּוא עקיזָאד סָאד יצ ,טסוװ
 -יק ןייא .טקַא ןקידבוט-םוי םּוצ טרעהעג טשינ טָאה גנוטיײלגַאּב
 יד יא זַא ,ןענַאטשרַאפ טָאה רע ,ןענַאטשרַאפ ץלַא טָאה לעש
 -ַאוצ ,ןרַאסימָצק יד ןּופ ןּבעל סָאד יא ןוא ןעגנולדנַאהרעטנּוא
 ,רָאה ַא ףױא עגר רעד ןיא ןעגנעה ,גנּוטײלגַאּפ רעד טימ ןעמ
 רעדייא ךָאנ ןּוא .טײקֿכױה יד ףױא ףױרַא רעב ירעד זיא רע
 -עג ןיא ָאד סָאװ ,ןּוט ּוצ טֿכַארט ַא ןזיװַאּב טָאה יקַצינלעמֿכ
 | ,השרד ןייז ןּבױהעגנָא רע טָאה ,ןעש

 גיניק רעד זַא ,םעד ןגעװ טדערעג לּכ-םדוק טָאה רע'
 ,עשוָארָאּפַאז רעצנַאג רעד ןּוא ןיקצינלעמכ טימ םידסח טוט
 ַא ךרוד ןרָאװעג ןסירעגר;ּביא השרד ןיײז זיא רעּבָא דלַאּב
 סָאװ ,הלעמ יד טַאהעג רָאנ טָאה רעכלעוו ,טנעדיצניא םעיינ
 םעד ןּופ טײקמַאזקרעמפיוא יד ןגי ןצעגפָא ןצנַאגניא טָאה רע
 זיא רעֿכלעװ ,קינוװָאקלָאּפ רעטלַא רעד ,ַאלַאשזדעשזד :ןקידרעירפ
 ןטימ ןעלסיירט ןעמונעג טָאה ,ןיקצינלעמכ ןבענ ןענַאטשעג
 :ןעיירש ןּוא ךיז ןפרַאװ ןּוא עדָאװעיָאװ ןפיוא ּבַאטש

 ,גיניק רעד יװ גיניק רעד ןלעשיק ,טרָאד ּוטסדער סָאװ--
  ףס ַא ןּוטעגנָא טָאה סעצישטֿכַאלש ,ןטשריפ ,תוררש ,ריא רעּבָא ;

 טסָאה ,ןייּב רעונוא ןופ ןייּב ַא ,לעשיק ,ּוד ךיֹוא ןּוא .תורצ
 ,ןֿכַאיל יד טימ ןטפָאהַאּב ךיז ןּוא זנּוא ןּופ טעּפעשטעגּפָא ךיז
 טימ ןלעװ רימ לייוו ,ײרעדילּפ ןייד גונעג ןיֹוש ןּבָאה רימ
 ,ןפרַאד רימ סָאװ ,סָאד ןֿכיירגרעד דרעוװש רעד

 -לעמֿכ ןּוטעג קוק ַא סּורדרַאפ טימ טָאה עדָאװעיָאװ רעד
 ,ןײרַא ןגיוא יד ןיא ןיקצינ

 -לָאפ ענייד ,ןַאמטעה ,סָאד ּוטסטלַאה ,ארֹומ ַאזַא ןיא--
 ?סעקיגוװָאק

 | .ןגירשעגסיֹוא ןַאמטעה רעד טָאה-- !ַאלַאשזדעשזד ,גייווש--
 ךָאנ זיא'ס םגה ,טרוּכשעגנָא ךיז טָאה !גייווש ,,גייווש--

 ,פֶא ךיד גָארט-- ןגירשעג} סעקינװָאקלָאּפ ערערנַא ןּבָאה--:ירפ
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 ,ןּפעלשסיֹורַא ּפָאק ןרַאפ ךיד רימ ןלעװ טשינַא

 רעּבָא ,תולוק ןֿכַאמ רעטײװ טלָאװעג טָאה ַאלַאשזדעשוד
 .ןפרָאװעגסױרַא ןוא קרַאק ןרַאפ טּכַאֿכעגנָא עקַאט םיא טאה'מ

 ןוא ענייש טימ טדערעג רעטײװ טָאה עדָאװעיַָאװ רעד
  רַאפ סָאװ ,ןיקצינלעמֿכ קידנזייוװפיוא ,רעטרעװ עקידהצילמ

 ,טכַאמ רעכעלצעזעג ןופ ןֿכײצ ַא-עמוקַאּב רע תונתמ עסױרג

 .טלַאװעג טימ טּפַאֿכרַאפ טַאהעג רָאנ טציא ויּב טָאה רע עֿכלעװ
 לחומ רעסעּבכ םיא ליװ ,ןפָארטשַאג ןָאק רע םגה ,גיניק רעד
 -סױרַא טָאה רע טָאװ ,הענֿכח רעד גילוצ רע טוט סָאד ןוא ,ןייז
 -ראפ עק'דרעירפ יד סָאװ ,רַאפרעד ןוא--שטשָאמַאז ייּב ןזיוועג
 .ןרָאװעג ןעגנַאגַאּב הלשממ ןיז תעּב טשינ ןענעז סנכערּב
 רעֿכלעװ ,יקצינלעמֿכ ,רע זַא ,רשוי ַא ןעװעג רעּבירעד טלָאװ'ס

 ןייז ןויי סיֹרַא טציא לָאז ,טקידניזעג ליפ יױַא רעירפ טָאה
  -טולּב יד ן| עטשּפָא ,תובוט ןוא םידסח יד רַאפ טײקרַאּבקנַאד
 -דנַאהרעטנ א וצ ןטערטוצ ןוא ןרעיוּפ יד ןקיאּורַאג ,גנוסיגרַאפ
 .ןרַאסימָאק יד טימ ןעגנול

 ּבַאטש םעד ןעכונעגנָא קידנגיוװשליטש טָאה יקצנלעמֿכ

 ןעלקיװרעדנַאנַאפ ןסייהעג דלַאּב טָאה רע עכלעוו ,ןָאפ יד ןוא

 ,החמש סיורג ןופ טעװערעג ייברעד טָאה ןומה רעד .ךיז רעּכיא
 .טרעהעג טשינרָאג ןעמ טָאה עלײװ ַא זַא ,יזזַא

 םיִנּפ ןפיוא טלגיּפשעגּפָא ךיז טָאה סייקנדירפוצ עסיוועג ַא

 ךָאנרעד ןוא טרַאװעגוצ עליו ַא טָאה רעכלעװ ,ןַאמטעה ןופ

 | :טגָאזעג

 גיניק רַאה רעקידענג רעד סָאװ ,דסח ןסױורג ַאזַא רַאפ--

 רימ טָאה רע סָאװ ,םעדכרוד ןוטעג ךייא ךרוד רימ טימ טָאה

 -ירט עניימ ןעוװעג לחומ ןוא לייח ןרעּביא טֿכַאמ יד טקנעשעג

 ךימּת ךָאד ּבָאה ךיא .קידהענכה ךיא קנַאד ,םיאטח עקידרע

 -רע טשינ ,ךייא ןגעק רימ טימ טלַאה גיניק רעד זַא ,טגָאזעג

 זיא רַאפרעד היאר עטסעּב יד ןוא ,תוררש ןוא ןטשריפ עכעל
 סָאװ ,רַאפרעד גנוקידירפַאּב ַא וצ רימ טקיש רע סָאװ ,סָאד

 ךיא לעװ רעטײװ ךיוא--ןטינשעגּפָא רעזלעה יד ךייא ּבָאה ךיא
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 םעלַא ןיא גיניק םעד ןוא ךימ טעװ ריא ּבױא ,ןדיײנשּפָא יז
 : | ,ןגלָאּפ טשינ

 טימ טגָאזעגסױרַא יקצינלעמכ סָאה רעטרעוװו עטצעל יד
 ,ןעמערּב יד קידנשטיינק ןוא קידנעמורּב ,םיטש רענעּבױהעג ַא
 יד ףיױא ן'א ,טֿכָאקעגפױא םיא ןיא טלָאװ סעּכ רעד יװ ךיײלג
 -מוא ןקיָאד םעד ףױא המיא ןַא ןלַאּפעגנָא ןיא ןרַאסימָאק
 :טגָאזעג רעּבָא טָאה לעשיק--.הבּושּת ןייז ןיא יּונש ןטכירעג

 -ּפִא ךיד טסייה ,ןַאמטעה רעה רעקידענג ,גיניק רעד--
 -דנַאהרעטנוא זנוא טימ ןּבײהנָא ןוא גנוסיגרַאֿפ- טולּב יד ןלעטש
 .ןעגנול

 --ל"ח עשיוװטיל סָאד רָאנ ,ןיא טשינ סיגרַאפ טולּב. ןייק--
 ,העידי ַא ּבָאה'5 לייו--טרעפטנעעג טרַאה ןַאמטעה רעד סָאה
 ,וורּוט ןוא ריזָאמ ןײמ טעלױקעגסױא רימ טָאה ליוװיזדַאר זַא
 ךיא ּבָאה ,תמא ןַא רַאפ ןלעטשסיױרַא ךיז טעװ סָאד ּבױא ןוא
 ןסיײה דלַאּב יז לעווֿפ--םיבושח ןוא ענעגנַאפעג ערעייא גונעג
 טציא ךיא לעװ ןעגנולדנַאהרעטנוא יד וצ .ןדײנעּפָא רעזלעה יד
 ,ןפורוצנעמַאװצ רעװש טציא ןיא עיסי'מָאק ַא .ןטערטוצ טשינ
 לפייה ַא רָאנ ,טרָא ןַא ףױא ָאטשינ ןענעז תולייח יד לײװ
 ןיא ןענעז עקירעּביא יד ןוא ,רימ ײּב ָאד זיא סעקינװָאקלָאּפ
 ,סנקירעּביא .ןּבײהנָא טשינ ךיא ןָאק יז ןָא ;תוריד-רעטניװ יד
 טָאה ריא סָאװ ,סָאד .טסָארּפ רעד ףיא ןעיײרּב גנַאל סָאװ וצ
 -עג ןּבָאה עלַא ןוא ןבעגעגפָא ריא טָאה ,ןּבעגּפָא טפרַאדעג רימ
 טציא ןוא ,גיניק ןופ דָאנג ןטימ ןַאמטעה ןיוש ןיּב ךיא זַא ,ןעז
 ,קירעגנוה ןיּב'3 לייוװ ,גָאטימ ףיוא ,ןפנָארּב ףיוא רימ וצ טמיק

 וצ טזָאלעג יקצינלעמכ ךיז טָּגה רעטרעװ עקיזָאד יד ייּב
 -ימֲאק יד קעװַא ךױא ןענעז םיא ךָאנ דלַאּב ןוא ,ץַאלַאּפ ןייז
 בוטש רעטסלטימ רעסיורג רעד ןיא .סעקינװָאקלָאּפ ןוא ןרַאס
 ןגױּבכעג ךיז טָאה רעכלעװ ,שיט רעטקעדעג ַא ןענַאטשעג זיא
 -יק צדָאװעיָאװ ןֿכלעװ ןשיװצ ,רעּבליז ןטּבױרעג םעד רעטנוא
 ,םילּכ ענרעּבליז ענעגייא ענייז ךיוא ןענוצעג רשפא טלָאװ לעש
 ןיא ןרָאװעג טלזגעגוצ רעמוז םענעגנַאגרַאפ םעד ןענעז עֿפלעװ
 שיילפ-דיזח םירמח עצנַאג ןענַאטשעג ןענעז שיט ימיוא .ַאשטשּוה

 .?'י



 8 ןענַאטשעג זיא ּבוטש רעצנַאג רעד ןיא ןוא שיילפ-דניר ןוא
 ענרעּבליז ןיא ןסָאגעגנָא ןעועג ןיא סָאװ ,ןפנָארּב ןופ חיר
 ףיא קידנצעזקעװַא ,טרָא ןַא ןעמונרַאפ טָאה יקצינלעמֿכ .םילּכ
 ןַאלעטשַאק טיײז רעקניל רעד ףױא ,ןלעשיק טייז רעטכער ןייז

 ,ןפנָארּב ןפיוא טנַאה רעד טימ קידנעלטייט ןוא ןיקסווָאזָאשזּב
 | :טגָאזעג רע טַיה

 ,טולּב שיֿכַאיל קנירט ךיא זא ,ןעמ טגָאז עשרַאװ ןיא--
 .טניה יד רַאפ ץנעי קידנזָאל ,ןפנָארּב רעסעּב ליו ךיא רעכָא
 ,רעטֿפעלעג ַא טימ ןסָאשעגסיא ןּבָאה סעקינװָאקלָאּפ יד |
 .טלסיײרטעג ךיז ןּבָאה ּבוטש רעד ןופ טנעװ יד ןֿכלעװ ןופ

 -ימָאק יד ןּבעגעג ןַאמטעה רעד טָאה ?סנסײברַאפ, ַאזַא
 -ץגּפָארַא סע ןּבָאה ןרַאסימָאק יד ןוא ,גָאטימ ןייז רַאפ ןרַאס
 סע יװ--ידּכ ,טרָאװ ןייק טימ ךיז קידנפורנָא טשינ ,ןעגנולש
 .עיטסעּב יד ןציירעצוצ טשינ,--רעטסיימ-ץַאש רעד ןּבירשעג טָאה

 ףיוא ןגָאלשעגסױרַא ןּבָאה סנּפָארט-סייוש עטֿכידעג רָאנ
 ,םיִנּפ ןסַאלּב סלעשיק

 .דוּביּכ םעד ןלײטרַאפ סָאד ןּבױהעגנָא ךיז טָאה טָא רעּבָא
 טנעה יד טימ ןעמונעג ןעלסיש יד ןופ ןּבָאה סעקיגוװָאקלָאּפ יד
 ןַאמטעה רעד טָאה ןיקסווָאזָאשזּב ןוא ןלעשיק .שיילפ רעקיטש
 -נָא רעד ןוא שיילפ סָאד ןעלסיש יד ףױא טגײלעגפױרַא ןײלַא/
 רעדעי לי ,ןגייוושליטש ןיא רעּבירַא זיא גָאטימ ןופ ּבײה
 רָאנ ךיז טָאה טייקליטש רעד ןיא .רעגניה םעד טליטשעג טָאה
 ןיצ יד ןשיװצ רענייּב יד ןופ ןקַאנק ןוא ןעייק סָאד טרעהעג
 וצ טײצ ןופ ;ןפנָארּב םעד ןקָאלשז סָאד רעדָא ,טסעג יד ןופ
 -עג זיא סע רעּבָא ,טרָאװ ַא סעפע ןפרָאװעג רעצימע טָאה טיײצ
 רע יו ,םעדכָאנ טָאה יקצינלעמֿכ טשרע  .גנַאלקּפָא ןָא ןּבילּב
 רעד ,ןפנָארּב רעזעלג רָאּפ ַא ןעקנורטעגסױא ןּוא ןסעגעג טָאה
 -עג ןֹוא עדָאװעיַאװ םּוצ טדנעװעג לָאמַא טימ ךיז רעטשרע

 :טגערפ
 ?ךַאװ יד טריפעג ךייא ייּב טָאה רעוו --
 ,םינּפ סלעשיק ףיוא ןגָאלשענּפָא ךיז טָאה טייקיא:רמוא ןַא
 ,טגָאזעג רע טָאה--!רעטיר רענייפ ַא . ,יקסוטעשקס--



 רעּבָא--ןפורעגצָא ךיז יקצינלעמֿכ טָאה--םיא ןעק ךיא -
 ריא יװ ,ייּברעד ןייז טלָאװעג טשינ סעּפע רע טָאה סָאװרַאפ
 - ?תונּתמ יד ןּבעגעגרעּביא רימ טָאה

 -עג ןבעגעג ונוא רע ןיא רעטײלגַאּב סלַא טשינ לייוו--

 טַאהעג טָאה רע ןוא ןגעװ-:טיײײקרעֿכיז יועזנוא ןופ רָאנ ,ןרָאװ

 | . .לעפַאּב ַאזַא
 | ןלעפטּב ַאא ןּבעגעג םיא טַײה רעװ ןוא--

 ּבָאה'כ לייו--טרעפטנעעג עדָאװעיָאװ רעד טָאה--ךיא--

 / יד ןּבעגרעּביא םייּב סָאד ,קיסַאּפ זיא סע זַא ,טנכערעג טשינ
 .קרַאק ןרעּביא ךייא ןוא זנוא ןייטש רענוגַארד יד ןלָאז תונּתמ

 . ,סייוו ךיא לייוו ,טנֿכערעג שרעדנַא סעּפע ּבָאה ךיא ןוא--
 .קרַאק ןטרַאה ַא טָאה רענלעז רעקיזָאדרעד זַא

 :סעומע ןיא טשימעגניײרַא יקסװעשַאי ךיז טָאה ָאד
 - טשינ ארומ ןײק רענוגַארד יד רַאפ ןיוש ןּבָאה רימ--

 ןעועג ןכַאיל יד ןענעז זנוא ןופ רעקרַאטש--טגָאזעג רע טָאה
 -עז סָאד זַא ,ןעועגנייא רימ ןּבָאה עצוװַאליּפ יג רעּבָא ,לָאמַא
 יד ןגָאלשעג ןּבָאה עֿכלעװ ,לָאמַא ןופ ןֿכַאיל יד טשינ ןענ
 | ..שטייד ןוא סרעטָאט ,ןקרעט

 .ד45 ,סיקסועקלושז ,סיקסיָאמַאז יד יװ ,םירוּבג טשינ--
 יקצינלעמֿכ טָאה--סיקסלָאּפצעינָאק ןוא סיקצעלעימֿפ ,סעשטיוועק
 -יֵלַּכ ןיא ןוטעגנָא רעדניק ,ןזָאה ןוא םינדחּפ רָאנ-טקַאהעגרעּביא
 ונוא ןּבָאה ייז רָאנ יװ המיא ןופ ןברָאטשעג ןענעז ײז .ןייז
 ןעװעג ןענעז ךָאװטימ םגה ,ןפָאלטנַא ןענעז ייז ןוא ,ןעזרעד
 | . גטנזױט ירד יװ ,רעמ טשינ סרעטָאט

 -עג ייז ךיז טָאה סע רָאנ ,ןגיושעג ןּבָאה ןרַאסימָאק יד
 רעמ ַא לָאמַא סָאװ טמוקַאּב קנַארטעג ןוא ןסע סָאד זַא ,ןטכוד
 .םעט ןרעטיב !

 .צינלעטֿכ טָאה--טקנירט ןוא טסע ,קידהענֿכה טעּב ךיא--
 עשיקַאזָאק עטושּפ ערעזנוא זַא ,ןעניימ לעװיֿפ לי ,טגָאזעג יק

 .ןעלגרָאג ערעייא ךרוד ןײגֿפרוד טשינ ןליוו םילֿכאמ
 -ןדיינשפי:א יז רימ ןענָאק ,לָאמש וצ ןענעז יז .ּביוא--

 ,ןפורענסיוא ַאלַאשזדעשזד טָאה



 ןּבָאה ,עטמיורעגפיױא קרַאטש ןיוש ,סעקינװָאקלָאּפ יד
 זייּב טָאה יקצינלעמֿכ רעּבָא ,רעטֿפעלעג ַא טימ טצַאלּפעגסױרַא
 .ןרָאװעג ליטש רעדיװ ןיא סע ןוא ןוטעג קוק ַא

 ,ןעװעג קנירק געט רָאּפ ַא טייז זיא רעֿכלעװ ,לעשיק
 -עג זיא רעדיװ יקסװָאזָאשזּב ןוא ,תמ ַא יװ סַאלּב ןעװעג זיא
 טולּב סָאד זַא ,ןטֿכודעג ךיז טָאה סע זַא ,טױר יױַא ןעװ
 ,םינּפ ןופ םיא טצירּפש

 :ןוטעג יירשעג ַא ןוא ןטלַאהעגסױא טשינ רע טָאה ףוס םוצ
 רעדָא ,גָאטימ ַא ףױא רעהַא ןעמוקעג רימ ןענעז יצ-- |

 ?תונויזּב ףיוא
 :ןפורעגנָא ךיז יקצינלעמֿכ טָאה ףיורעד

 סָאד רעּבָא ,ןעגנולדנַאהרעטנוא ןריפ ןעמוקעג טנעז ריא--
 וּורּוט ןוא ריזָאמ .טעליוק ןוא לײװרעד טנערּב לייח עשיווטיל
 .סױרַא ךיז טעװ סָאד בוא ןוא ,טקיליטרַאפ רימ יײז ןגָאה
 ןיא ענעגנַאפעג טרעדנוהח ריפ ךיא לעװ ,תמא ןַא רַאפ ןלעטש
 ,ןקַאהּפָארַא ּפעק יד ןסייה ןגױא ערעיא
 טָאה רעֿכלעװ ,סעּכ םעד ןטלַאהעגנייא טָאה יקסוװָאזָאשזּב |
 ןופ ןּבעל סָאד ןָאי .טֿכָאקעג םיא ןיא קירוצ עליו ַא טימ ךָאנ
 ןופ גנומיטש רעד ןופ קיגנעהּפָא ןעװעג זיא ענעגנַאפעג יד
 ןעמ טָאװ רַאפרעד ןוא ,גיוא ןייז ןופ לטניּפ ןיא ןופ ,ןַאמטעה
 ןוא ןטוג טימ םיא ןעמעננײא ךַאנ ,ןגָארטרעּביא ץלַא טזומעג
 | .סעּכ ןייז ןליטש

 עב; ,יקסווָאטנעל טילעמרַאק ךיוא סָאה עקַאט רַאפרעד
 ;ןפורעגנָא ליטש ךיז ,שטנעמ רעקיצרעהֿכײװ ןוא רעדלימ ַא

 תועידי יד זַא ,ןפלעה ןָאק טָאג רעקיצרַאהמרַאּב רעד--
 ,רקש ַא רַאפ ןלעטשסױורַא ךיז ןלעװ ריזָאמ ןוא ווּורּוט ןגעוו עטיל ןופ

 ,קַאינשעיװ רָאדעיפ יו ,טקידנעעג רע טָאה םיוק רעּבָא
 -ָאפ ַא ןוא ןגיוּבעגרעּביא ךיז טָאה ,קינװָא/לָאּפ רעסַאקרעשט ַא
 ןיא טילעמרַאק םעד ןוט-ץעז ַא קידנליװ ,ּבַאטש ןטימ ןוטעג 5
 ריפ לייו ,טֿכײרגרעד טשינ רע טָאה קילג םוצ ;ןײרַא קרַאק
 רעּבָא טָאה רע ,טלײטשגרעדנַאנַאפ ייז ןּבָאװ טסעג ערעדִנַא
 | '- ,ןגירשעגסיוא רַאפרעד
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 ןענעקײלוצּפָא םע זיא אדבּוע ןײד טשינ !חלג ,גייווש--
 .רעלנָא ךיד ךיא לעװ ,ףיױה ןפיוא סױרַא םוק !תועידי עניימ
 !סעקינװָאקלָאּפ רעשזָארָאּפַאז ןעניוש וצ ןעני

 תויה ,ןקיאורַאּב וצ םיא טּפַאֿכעג ךיז ןּבָאה םירבח יד
 םיִא ײז ןּבָאה ,ןזײװַאּב טנָאקעג טשינ סָאד ןּבָאה יז יװ רעּבָא
 .ּבוטש ןופ ןפרָאװעגסױרַא ּפָאק ןרַאּפי

 -ָאק יד זַא ,וטסרעגַאּב ,ןַאמטעה רעה רעקידענג ,ןעוו--|
 קידנליװ ,טגערפעג לעשיק טָאה--!ןעמוקפיונוצ ךיז לָאז עיסימ
 .גנודנעוו רעדנַא ןַא סעומש סעד ןּבעג-

 -ןיפולינּב ןעװעג ךיוא ןיוש יקצינלעמֿכ זיא קילגמוא םוצ
 :הבושּת עקיטפיג ַאזַא ןבעגעג תויהש םוש ןָא טָאה רע ןוא קיד

 לייו ,תונעמו-תונעט ערעײא ןרעהסיוא ךיא לעװ ןגרָאמ--
 ןוא עיסימָאק ַא ןגעװ ָאד ריא טדער סָאװ !רוּכש ךיא ןיִּב טציא
 טציא !גונעג ןױש סע ּבָאה ךיִא !ןעקנירט ןוא ןסע טשינ טזָאל
 טסיופ רעד טימ ןוטעג-ץעז ַא רע טָאה ָאד) המחלמ ןיײיז זומ
 -עגרעטנוא שזַא ןענעז סרעֿכעב ןוא ןעלסיש יד זַא ,שיט ןיא
 יד טימ ןרעקרעּביא ךייא ךיא לעװ ןֿכָאװ ריפ ןא .(ןעגנורּפש
 םעד ןפיוקרַאפ ךייא טצעלוצ ןוא ןטערטעצ ןוא ףױרַא סיפ-
 יד ןקיליטרַאפ וצ ידּכ ,ןגיניק טעװ גיניק רעד .רַאצ ןשיקרעט
 -רַאפ ךיז טעװ טשריפ ַא ,תוררש ןוא ןטשריפ ,סעצישטֿכַאלש
 טעװ קַאזָאק ַא ןןקַאהּפָארַא ּפָאק םעד םיא ןעמ טעװ ןקידניז
 ריא !ןקַאהּפָארַא ּפָאק םעד םיא ןעמ טעװ ,!קידניזרַאפ ךיז
 טשינ ךיוא ךימ ןלעװ ייז רעּבָא ,ןדרעװש טימ ךימ טעשַארטס-
 -ורּב ןימ זיא רע ,רימ וצ טנָאנ טײטש יעּב-יַאהּוט .ןעמוקייּב-
 רע ,טלעװ רעד ףיוא לָאקָאס רעקיצנייא רעד ,המשנ ןיימ ,רעד
 ףלעװ רָאנ לעװ ךיא סָאװ ,ןוט וצ ץלַא דלַאּב טיירג זיא

 עלַא ייּב זיא רעגייטש רעד יװ ,יקצינלעמֿכ זיא  ָאד
 םיטש ןייז ןוא ךיװ ןוא ךלימ ןרָאװעג לָאמַא טיִמ ,םירוּכש
 ןופ קנעדנָא ןסיז םײב טיײקטרירעג ןופ טרעטיצעג שזַא טָאה
 ,ןעמָאנ סיעּב-יַאהוט

 סרעטָאט ןוא ןירשס יד ףױא לָאז ךיא זַא ,טליװ ריא--
 ןגעקַא ןלעוֿפ טעיִג סָאד טעװ ריא רעּבָא ,ןבייהפיוא דרעװש יד
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 ןיוש ּבָאה ןיא .טניירפ עטוג ענימ טימ ןייג ךיא לעװ ךייא
 / יד ןלָאז סרעטָאט יד זַא ,ןקלָאּפ יד וצ ןלעּפַאּב טקישעגמורַא
 ןָא ,סנגעװ ןָא ןײרַא געו ןיא ןייז טיײרג ןוא ןעשַאּפ דרעפ
 ברא .ןעניפעג ןכַאיל יד ייג ץלַא סָאד לעװ ךיא ;ןטַאמרַאה

 םיא ךיא לעװ ,ןגָאװ ַא ןעמענ טעװ ןקַאזָאק יד ןופ רעצימע
 ןײק ךיױא לעװ ןיײלַא ךיא ןוא ןדײנשּפָא ןלַאה םעד ןסיײה
 ךיא לעװ ױזַא ןוא--קעז ןוא קעּפעג רָאנ ,ןעמענ טשינ שטָאק

 ,טגייווש ןיא טציז :ןגָאז ןוא לסײװ רעד וצ זיּב שזַא ןרַאּפשנַא
 ?עװ ,לסייו טייז רענֶעי ןופ ןעיירש טעװ ריא ּבױא ןוא !ןלַאל
 רעיא וצ ןעמוק ןומ ףוס ַא .ןעניפעג טרָאד ךיוא ךייא ךיא
 ןּבעל סָאװ ,םיצרש ענעטלָאשרַאפ ,רענוגַארד ערעייא וצ ,הלשממ

 | ,רקש ןטימ רָאנ
 ןופ ןפרָאװעג ךיז ,טרָא ןופ ןעגנורּפשעגפיוא רע זיא ָאד

 יד טימ טעּפוטעג ,ענירּפטשט רעד ייּב ךיז ןסירעג ,קנַאּב רעד
 לי ,ןייז זומ המחלמ ַא זַא ,קידנעירש ,דרע רעד ןיא סיפ
 ,הֿכרּב ַא ןוא גנוּבעגרַאפ ַא ןעמוקַאּב ריא ףױא ןיוש טָאה רע

 לײװ ,ןרַאסימָאק ןייק ןוא עיסימָאק ןייק טשינ ףרַאד רע זַא
 .ןבױלרעד טשינ דנַאטשליטשנּפָאװ ןייק ףיױא וליפא טעװ רע

 -ימָאק יד ןופ קערש יד ןעזעג טָאה רע ןעװ ,ףוס םוצ
 ,ןרָאפקעװַא דלַאּב ןלעװ ייז בא זַא ,טנַאמרעד ךיז ןוא ןרַאס
 ַא ןיא טסייה סָאד ,רעטניװ ןיא ןּבײהנָא ךיז המחלמ יד טעװ
 ןיא ןקידײטרַאפ ךיז קידנענָאק טשינ ,ןקַאזָאק יד ןעװ ,טײצ
 ךיז רע טָאה ,דלעפ םענעפָא ןפיוא טֿכעלש ךיז ןגָאלש ,סנּכָארג)

 .קנַאּב רעד ףיױא טצעזעג ךיז רעדיו ןוא טקיאּורַאּב לסיּב ַא

 טנעה יד ,טסורּב ײד ףיוא טזָאלעגּפָארַא רע טָאה ּפָאק םעד
 .ףוס םוצ .קידנעּפָארֿכ טמעטעעג ןוא ינק יד ףױא טרַאּפשעגנָא

 / .ןפנָארּב זָאלג ַא טּפַאֿכעג רעדיװ רע טָאה

 .ןגירשעגסיוא רע טָאה--!גיניק רַאה ןופ טנוזעג ןרַאפ--
 -רעּביא סעקינװָאקלָאּפ יד ןּבָאה--!םור ןוא טנוזעג ןרַאפ--

 -- ,טרזחעג
 .טעה רעד טָאה-.רעצמ טשינ ךיד ייז ,לעשיק ,וד ,ונ--

 ךיא סָאװ ,סָאד ןצרַאה םוצ טשינ ריד םענ ןוא--טגָאזעג ןַאמ
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 -עג סגירעגָאזרָאװ יד ןּבָאה רימ .ריּכש טציא ןיּב'5 לייוו ,גָאז
 -ָארּפש עטשרע יד וצ ויּב רעּבָא--המחלמ ןייז ןומ סע זַא ,טגָאז
 ,עיסימָאק ַא ןייז לָאז ךָאנרעד ןוא ,ןטרַאװ ךיא לעװ ןעגנוצ
 רימ טָאה'מ .ןזָאלסױרַא ענעגנַאפעג יד לעװ ךיא רעכלעװ ּבילוצ
 ןייז ךיוא ריד סע לָאז ױזַא בוא ,קנַארק טויּב וד זַא ,טגָאזעג
 ,טנוזעג םוצ

 -עג לעשיק טָאה--ןַאמטעה רעשזָארָאּפַאז ,ריד קנַאד ךיא--
 | ,טגָאז

 .םעד ןגעו קנעדעג ךיא ,טסַאג ןימ טויב וד--
 8 ףיוא רעדיוו יקצינלעמֿכ זיא רעטרעװ עקיזָאד יד יב

 -גרַאּפשנָא ןוא טייקטרירעג ןופ בצמ ַא ןיא ןלַאפעגנײרַא עלייוו
 טקורעגוצ רע טָאה ,סמערָא סעדָאװעיָאװ ןפיוא .טנעה יד קיד
 עטרַאדעגסױא ץֿכײלּג ענייז וצ ףּוצרּפ ןטיֹור קידלַאװעג ןייז
 ,ןקַאּב

 ןוא טעקינװָאקלָאּפ עקירעּביא יד ןעמוקעג ןענעז םיא ךָאנ
 :עייז טקירדעג יז ןּבָאה ןרַאסימָאק יד וצ טנעָאנ ךיז קידנקורוצ
 טגָאזעגֿכָאנ ןוא סעציילפ יד רעּביא יז טּפַאלקעג ,טנעה ער
 יד '!ןעגנוצָארּפש עטשרע יד וצ זיּב, ,רעטרעװ סנַאמטעה םעד
 ךופ םעטָא רעד :םונהיג ַא ןיא יװ טריּפשעג ךיז ןּבָאה ןרַאסימָאק
 ,ןפנָארּב ןופ חיר ןטימ טּפַאזעגנָא ןעװעג ןיא סָאװ ,ןרעױּפ יד
 ,סעצישטֿכַאלש-םיסחּוימ עקיזָאד יד ןופ רעמינּפ יד ןסָאנַאּב טָאה
 ןעװעג זיא טנעה עטציװשרַאפ יד ןופ ןקירד סָאד עכלעװ רַאפ
 ןּבָאה סע .תונויזּב יד יװ ,ןגָארטוצרעּביא םוצ טשינ ױזַא טקנוּפ
 עקיזָאד יד ןופ ןטימניא ןעגנּוָארד ןײק טלעפעג טשינ ךיוא
 -ץגנָא ךיז טָאה לײט ַא .טייקכעלצרעה רעקידמשּוגמ ןופ םינמיס
 וד רעּבָא ,ןכַאל יד ןעלױק ןליו רימ, :עדָאװעיאװ םוצ ןפור
 .,סָאװ ,נ, :טגָאזעג טָאה לייט רעטייווצ ַא-?!שטנעמ רעזנוא טזיּב
 ריא טעּב טציא ןוא ,ןגָאלשעג זנוא ריא טָאה לָאמַא !סענַאּפ
 -עזעװעג ,קוָאװ ןַאמַאטַא "!עקיטנעה-סיײװ ,ךייא טױט ַא !םידסח
 םעד ּבָאה ךיא גירשעג טָאה ,רַאװעטסענ ןיא רענלימ רענ
 ץנוא טיג ריא, "!טעליוקעג ,רַאה ןיימ ,יקסניטרעווטעשט טשריפ
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 רימ ןוא ,ןפורעגס וא ךיז קידנשטַאק .יקסועשַאי טָאה ,ןַאמערַאי
 "!ןּבעל סָאד ןעקנעש ךייא ןלעוװ

  ץיה ןוא טפול עקידנקיטש ַא ןענַאטשעג ןיא ּבוטש ןיא
 טקעדַאּב ןעװעג זיא סָאװ ,שיט רעד ;ןטלַאהסױא םוצ טשינ
 ןפנָארּב ןופ טקעלפַאּב ,טיורּב ךעלקערּב ,שיילפ ךעלטשער טימ

 -עגנײרַא ףוס םוצ ןענעז סע .ןעזעגסיוא סואימ טָאה ,דעמ ןוא ||
 טימ ,סנירעֿכַאמ-ףושיּכ יד טסײה סָאד ,סנירעגָאורָאװ ןעמוק
 רעד ןיא טעּפש זיּב ךעלנייװעג טגעלפ ןַאמטעה רעד עכלעװ

 עשילרעטסיוא :תואיבנ רעיײז ןרעהסיוא ןוא ןרוּכש ןײרַא טֿכַאנ
 ,עגנוי רָאג רעדָא ,עלעג ,עטעשטרָאקעגנײא ,עטלַא ,ןטלַאטשעג
 ,רעייפ ,ךעלדנרעק-ץייו ,סקַאװ ןופ טגָאזעגרָאװ ןּבָאה עֿכלעװ
 ישטנעמ ןופ רעדָא ,שַאלּפ רעד ןופ םעדָאּב ןופ ,םױש-רעסַאװ
 יד .טימ ןעמונעג סעקינװָאקלָאּפ יד ןּבָאה דלַאּב .סטעפ ןֿכעל

 -עג טָאה לעשיק ,ןֿכַאמ קיטסול ןוא ןליּפש ךיז ייז ןופ ערעגנוי

 , ,תושלח ןיא ןלַאפ םייּב ןטלַאה

 רימ ןוא טײצלָאמ ןרַאּפ ,ןַאמטעה ,ריד ןעקנַאד רימ--
 . .םיטש רעֿבָאװש ַא טימ טנָאזעג רע טָאה--טֿכַאנ עטוג ַא ריד ןגָאז

 --גָאטימ ףיוא ןעמוק ,לעשיק ,ריד וצ ןגרָאמ לעװ ךיא--
 ךײא טעװ ץעיגָאד .טיג טציא ןוא--טרעפטנעעג יקצינלעמֿכ טָאה
 ןומה םעד דצמ ךייא לָאז סע ידע ,םײהַא ןטײלנַאּב ןקַאזָאק טימ
 .הּבס ַא סעּפע ןעשעג טשינ

 ' -עגסױורַא ןענעז ןוא טגיינראפ ךיז ןּבָאה ןרַאסימָאק יד
 ןרַאפ טרַאװעג עקַאט ןּכָאה ןקַאזָאק יד טימ ץעינָאד .ןעגנַאג
 .ץַאלַאּפ

 ,טעשטּפעשעג טייהרעליטש לעשיק טָאה-!טָאג !טָאג !טָאג--|
 ,םינּפ םוצ טנעה יד 'קידנגיילוצ

 רעד וצ ןייג טזָאלעג קידנגייװשליטש ךיז טָאה הנחמ יד
 .ןרַאסימָאק יד ןופ ריטרַאויק

 ןיוש ןעייטש יײז זַא ,טלעטשעגסױרַא ךיז טָאה סע רעּבָאה
 טָאה יקצינלעמֿכ ,ןרעדנַא םוצ רענײא טנָאנ ױזַא ןיא טשינ
 ןלייט ענעדישרַאפ ןיא ןריטרַאװק טמיטשַאּב ייז רַאפ ןויּכ ַא טימ

200 



 / .וקפיונוצ טכיײל ךיז ןענָאק טשינ ןלָאז ײז ידּכ ,טָאטש רעד ןיפ
 יי :י ,ךיז ןטַארַאּב ןוא ןעמי

 םיוק ,רעטרעטַאמעגסיוא ןַא ,רעדימ ַא ,לעשיק עדָאװעיָאװ
 טעּכ ןיא טגיילעג דלַאּב ךיז טָאה ,סיפ יד ףיוא ךיז קידנטלַאהי
 -עג טשינ םענײק רע טָאה גָאט ןטײװצ םוצ זיּב ןוא ןײרַא
 -עשקס ןפור ןסײהעג רע טָאה גָאטימרַאפ טשרע ןעז טלָאװ
 סָאװ -טגָאזעג םיא וצ רע טָאה--?ןוטעג ריא טָאה סָאװ-- 0 - הא .ןי} סושי
 ךָאד ריא טָאה ןּבעל רעזנוא ןוא ןּבעל רעיא !ןוטעג ריא טָאה
 .הנּכס-טױט ַא ףיוא ןלעטשסיוא טנָאקעג

 ---!טקידניזעג ּבָאה'ֿכ ,עדָאװעיָאוו , רענעריוּבעג-ל"ווו-ךיוה--
 -וָא תעגושמ ַא טָאה ךימ רעּבָא--טרעפטנעעג רעטיר רעד טָאה
 ,ןעמוקמוא לָאמ טרעדנוה רעסעּב טלָאװעג ּבָאה'ֿכ ןוא טּפטכעג
 ,ןכַאז עֿכלעזַא ףיוא ןקוק רעדײא-

 טליטשעג םיוק בָאה'ֿכ .ןסױטשעגנָא ךיז טָאה יקצינלעמכ--
 לָאז רע רעֹּבָא .טירש ןייד טרעפטנערַאפ ןוא החיצר עדליװ ןייז
 טסלָאז .ןגערפ ךיד יאדוא טעװ רע ןוא רימ ייּב ןיז ָאד טניײה
 רימ ןופ לעפַאּב ַא טַאהעג טסָאה וד וַא ,ןגָאז טלָאמער םיא
 -,רעגלעז יד ןריפוצקעװַא-

 -ָאָק יר ןעמענרעּביא יקסוװָאקשירּב טעװ ןָא טנייה ןופ- |
 | | .רעטנוזעג זיא רע לי ,עדנַאמי

 -נײה יד ףיוא גיקענטרַאה וצ טנעז ריא ןױזַא רעסע3--
  שרעדנַא סעפע לַאפ ַאוַא ןיא רעװש זנוא זיא'ס ,ןטיצ עקיסי
 ריא זַא יא קיטנעק רעּבָא ,טײקיטכיזרָאפמוא יװ ,ןפרַאווּוצראפ
 .רעּבירַא טשינ ץרַאה ןיא קָאטײװ ןייק טנעק ןוא גני טנעי
 ,ןגָארטי

| | 
 רענעריוּבעג-לייװ-ךיוה ,טנוװענ ךיא ןינ קָאטײװ וצ--

 .ןגָארטרעּבירַא טשינ ךיא ןָאק דנַאש ןייק רָאנ ,עדָאװעיַאװ
 ןכלעװ ,הלוח ַא יװ ,ןוטעג ץכערק ןליטש ַא טָאה לעשיק = |
 ךָאניעד ,טרָא ןטקָאטײװעגנָא ןַא ןיא טרירעגנָא טָאה רעצימע
 -.בפלָאהגגמוא רעקיטעמוא ןַא טימ ןוטעג לֿכײמש ַא רֶע טָאה
 יי :טגָאזעג ןוא טייקי



 צֿכלעזַא רימ רַאפ ןיױש ןענעז טיורּב ךעלגעט-גָאש ַא--
 .ךיז קידנסיגַאּב ןעגנילשּפָארַא לָאמַא געלפ ךיא עכלעוו ,רעטרעוו

 ןייק וליפא ןיש רימ ןקעלק טציא ןוא ,ןרערט ערעטיּב טימ

 .טשינ ךיוא ןרערט
 נָא ןפיוא ץרַאה סיקסוטעשקס טלופעגנָא טָאה תונמחר ַא |

 .טָאה רעכלעװ ,שודק א ןופ םינּפ ןטימ ןקז ןקיָאד ןופ קילּג

 .םירומי עטלּפָאט ןיא טֿפַארּברַאפ ןּבעל ןייז ןופ געט עטצעל יד

 | | .ףֹוג ןופ ןוא המשג רעד ןופ

 --טגָאזעג רע טָאה--!עדָאװעיאװ רענעריובעג-ליוװ-ךיוה-- =

 יד ןגעװ רָאנ טכַארטעג ּבָאה ךיא זַא ,תודע ןיימ זיא סָאג

 -ןיורק עטסכעה יד ןוא ןרָאטַאנעס עֿכלעװ ןיא ,ןטיצ עֿפעלקערש

 יד רָטִנ עכלעװ רָאֿפ ,םיעשר ראפ ןקוב ךיז ןומ עטמַאַאב

 יםישָעמ ערעײז רַאפ רֿכש רעקיצנײא רעד ןײז ףרָאד הילת

 | .םישותעת

 ךיא ןעלרע ,גנ" טזיכ וד לי ,ןשטנעג טָאג ךיד לָא--==

 ,סָאד רענָא .תנוכ עזייג ןייק טאהעג טשינ טכָאה רר זַא ,סייוו'כ

 סָאד טײטש םיא רעטניה ,טשריפ ןײד טגָאז ,טסגָאז וד סַמװ

 יד ןּוא--קילכופער עבלַאװ א ,ןעמייס יד ,עטֿבַאלש יד ,לייח

 ףיוא ןלַאפעָארַא טעװ האנש ןוא לקע ןופ אשמ עצנַאג עקדָאד

 | | | ,רימ

 "ד--טײטשרַאפ רע יװ ,דנַאלרעטַאֿפ םע7 טניד רעדעי--

 -ערעי טשריפ םעד ךײש ןיא סָאװ ןוא ,ןטּפשמ טָאג לָאז תונוּכ

 .ןגעמרַאֿפ ןוא ןבעל ןייז טימ דנַאלרעטָאפ םעד רע טניד ,ימ

 'םיא ןיא טייג וע ןוא םורַא ןסיא טלגניר םורַא ןוא-- =

 רעּבָא-טרעפטנעעג עדָאװעיָאװ רעד טָאה--רעטלַארטשַאּב-ןוז א יו

 יד ןטּפשמ טָאג לָאז :טוג טסגָאז וד ,ָא !לרוג ןימ זיא סָאװ

 אה .סָאװ ,יד רבק ןקיאּור ַא שטָאֿכ ןבעג רע לָאז ןוא זתונוּכ

 .תונוּכ ערעײז רעּביא ןטילעג ןּבעל םייּב

 -וטש .ַא ןיא טָאה לעשיק ןוא ,ןגיוושעג טָאה יקסוטעשקס

 "יו ַא ןיא ןוא ךיוה יד ןיא ןגױא יד ןּבױהעגפיױא הלפּת ְרעמ

 | יןגָאז וצ ױזַא ןּבױהעגנָא רע טָאה םורַא על -

 !םירבק יד .שײלפ ןוא טולּב ןּופ ,רענעטור ַא ןיּב ךיא--
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 ,ררע רעקױַאד רעד ןיא ןגיל שטידלָאטַאיוש ןטשריפ יד ןופ-
 עקיזָאד סָאד ןוא .טַאהעג ביל יז ךיא ּבָאה עקַאט רַאפרעד
 בָאה'כ .טסורּב ריא ןופ הקיני ןיז טיצ סָאװ ,קלָאפ עֿבעלטעג
 ןופ תולדג עֿכעלגערטרעדמוא יד .ךיוא רעּבָא ,עשזָארָאּפַאז ןופי תורקפה עדליװ יד ןעזעג ּבָאה'כ ,םידדצ עדייב ןופ תולוע ןעזעג-
 --ןבערגרַאפ ט'ָאװעג קלָאּפ-המחלמ עקיזָאד סָאד ןּבָאה סָאװ ,יד
 ךיײלגוצ ןוא רעגעטור רעד ךיא ,ןיט טלָאזעג ךיא ּבָאה סָאװ
 !קילּבופער רעקיזָאד רעד ןופ רָאטַאנעס ןוא ןוז רעיירטעג רעד
 םולש , :טגָאזעג ןּבָאה סָאװ ,יד וצ ןענַאטשעגוצ ךיא ןיִּב טָא
 ,ץרַאה ,טולּב סָאד ןטָאּבעג רימ טָאה יװַא ֿלײװ "!ןייז לָאז
 ףס ַא ןוא סַאמירּפ רעד ןוא .רעלצנַאק רעד ןוא ,רעטָאפ רעז -וא ,גיניק רענעּברָאטשרַאפ רעד ןעװעג זיא ייז ןשיװצ לייווו
 -רעטנוא ןַא זיא דוריּפ רעד וַא ,ןעועג ּבָאה'כ לייװ .ערעדנַא
 ןטצעל ןזיּב ,ןּבעל ץנַאג ןיימ ּבָאה'כ .םידדצ עדייּב רַאפ גנַאג
 טולּב סָאד זַא ןוא--םולש ןרַאפ ןטעּגרַא טלָאװעג ,גוצ-םעטָא
 ןייז ליװ ךיא :טכַארטעג ךיז ךיא ּבָאה ,סָאגעג ןױש ךיז טָאה
 טעּברַאעג ּבָאה'כ ןוא ,ןעגנַאגעג ןיּב'5 ןוא .םולש ןופ ךאלמ ַא
 ןיא ןוא םירּוסי ןיא ,קָאטײװ ןיא םגה .,ךָאנ טעּברַא ךיא ןוא
 ,ץלַא ןופ רעֿכעלקערש טעמּכ ןענעז סָאװ ,תוקפס ןיא ןוא דנַאש'
 רעד טימ זיא טשריפ רעיא יצ ,טשינ טציא סײװ ךיא םורָאװ
 וצ לגייװצ-טריּבלײא ןטימ ךיא רעדָא ,ירפ וצ ןעמוקעג דרעװשי
 זַא ,דוביאל טײג טעּברַא ןיימ זַא ,ךיא עו סָאד .רעּבָא ,טעּפשי
 ןטימ ךיא גָאלש טסיומוא זַא ,תוחוּכ יד סיוא ןיוש ךיז ןזָאל סעי
 "עז ,רבק ןיא קידנעײנּפָארַא זַא ןוא טנַאװ יד ןיא ּפָאק ןעָארג
 -יױרג ,ָא ,גנַאגרעטנוא ןוא--ךיז רַאפ שינרעטסטניפ ַא רָאנ ךיא
 יי יו .  ןגנַאגרעטנוא סנעמעלַא--,טָאג רעס

 -ףיא סָאװ ,ןשינרעטַאמ יד רַאפ ,םירוסי עניימ רַאפ ןעקנַאד ְךָאנ .םיא טלָאמעד ךיא לעװ--שּואי ןיא ןּברַאטש טשינ לָאז ךיא ידפ- .,טוט ןיימ רַאפ לַארטש ַאוַא ןקיש רע טעװ יאולה ,ָא-- ר / ,ףליה ןייז ןקיש טעװ טָאג--
 ןיימ רַאפ ,דנוּב ךימ ןָגמ טפֹור ןעמייס יד ףיוא ןוא ,םָאק  ןיימ- .טרעדָאפ ןומה רעד סָאװ ,רַאפרעד ,ןּנעל םייּב רעּבירַא  גָארט
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 'ףיא רעכלעוו ןיא ,דנַאש רעד רַאפ ,סטוג ןוא ּכָאה ןטרינַארעצ

 :עדיײּב ןופ ּבָאה ךיא סָאװ ,רכש ןרעטיּב ןצנַאג םעד רַאפ ,עּבל

 -י !ןעמּוקַאּב םידדצ
 -עגסיוא עדָאװעיָאװ רעד טָאה רעטרעװ עקיזָאד ..יד ייּב

 ,ןרערט עסיורג ײװצ ןוא--למיה םוצ טנעה ערַאד ענייז טקערטש
 ףופ ןסָאלפעגּפָארַא םיא ןענעז ,ןּבעל ןיא עטצעל יד עקַאט רשפא
 .ןגיוא יד

 .,ןטלַאהסוא טנָאקעג טשינ רעגנעל ןיוש טָאה יקסוטעשקס

 רע טָאה ,עדָאװעיאװ ןרַאפ ינק יד ףיוא ךיז קידנפרַאװ רעּבָא
 :טייקטרירעג סױרג ןופ ַא טימ טגָאזעג ןוא טנַאה ןייז טּפַאֿכגנָא
 :םיטש רעטקַאהענּפָא

 ,נעװ ןרעדנַא ןַא טימ ײג זּוא רענלעז ַא ןיִּב ךיא--
 .דובּכ ּפֶא ךיא ביג קָאטייװ ןוא ןטסנידרַאּפ רַאפ רעּבָא

 :ץישטֿבַאלש רעקיזָאד רעד טָאה רעטרעװ עקיזָאד יד ייּב

 פיל יד וצ טקירדעגוצ קלָאּפ סיקצעיוָאינשיװ ןיפ רעטיר ןֹוא
 .רָאּפַא טימ טָאה רע ןֿכלעװ ,רענעטור ןקיזָאד ןופ טנַאה יד
 .דגוּב ַא רַאפ ןטלַאהעג עױעדנַא טימ ןעמַאזוצ קירוצ םישדח

 ןפיא טנעה עדײג טגײלעגפױרַא םיא טָאה לעשיק ןוא

 | | ,ָּאק
 טָאג ך"ז לָאו--טגָאעג ליטש רע טָאה--רעניימ ןוז--

 .ךיד שטנעּב ךיא יװ ,ןשטנעּב ןוא ןריפ ,ןטסיירט
 -נָא ךיז טָאה ןעגנולדנַאהרעטנוא יד ןופ דָאר-ףּוׁשיּכ סָאד

 -עג טעּפש גונעג זיא יקצינלעמכ .גָאט ןבלעז םעד ךָאנ ןּביױהעג
 רעטסגרע רעד ןיא ןוא עדָאװעיעװ םוצ גָאטימ ףיױא ןעמוק

 טָאה רע סָאװ ,סָאד זַא ,טרעלקרעד דלַאּב טָאה רע .גנומיטש

 ףיוא עיסימָאק ַא ןגעװ ,דנַאטשליטשנּפָאװ ןגעוו טרעלקרעד ןטֿכענ

 בילוצ .ענעגנַאפעג יד ןזָאלסױרַא ןגעװ ןוא תואגח ענירג יד

 יטעז טציא ןוא ,טייהרערוּכש טגָאזעג רע טָאה ,עיסימָאק רעד

 טָאה לעשיק ,ןײרַא דָאּב ןיא ןריפ טלָאװעג םיא טָאהימ זַא ,רע

 ,ןּבעגעגֿכָאנ ,טערעגרעּביא ,טקיאּורַאּב ,ןטעּבעגרעּביא רעדיוװ םיא
 -טעה רעד .רּבדמּב ארוק לוק ַא יִװ ןעוװעג זיא ץלַא סָאד רעּבָא

 וטָאה ןרַאסימָאק יד זַא ,ּבָארג ױזַא ןעגנַאנַאּב ךיוא ךיז זיא .ןַאמ
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 .אֹּפ רעה םעד .יקצינלעמכ ןקיטכענ ןכָאנ טקנעגרַאפ טושּפ ךיז
 סָאװ ,רַאפרעד רָאנ ןוטעג ּפַאלק ַא ּבַאטש ןטימ רע טָאה יקסווָאז
 ,טייצ רעטלער רעד וצ ןזיװעג טשינ םיא רַאפ ךיז טָאה רע
 ַא ןעװעג יא יקסוָאזָאּפ רעה סָאװ ,ףיורעד קידנקוק טשינ
 - .רבק ןופ גערּב ןפיוא ןענַאטשעג ןוא ןּכוסמ הלוח

 ןייק ןוא טײקֿכעלשטנעמ ןייק ןפלָאהעג טשינ טָאה סע
 ןּבָאה עדָאװעיָאװ ןופ תונעמו-תונעט יד ךיוא ןוא טײקיּביגכָאנ
 א ךיז טָאה רע יװ סעדֿכָאנ טשרע .טַאהעג טשינ הלועּפ ןייק
 רע זיא ,דעמ ןטוג ןוא ןנָארּב טימ טמערַאװעגרעטנוא לסיּב
 רע טָאה רעּבָא רַאפרעד ,גנומיטש ערעסעּב ַא ןיא ןלַאפעגנײרַא
 .ללּכ ןגעװ ןענגמרעד וליפא טזָאלעג טשינ ןפוא םושּב ןיוש
 לעװ ןגרָאמ--ןעקנירט רימ ןלָאז ,ןעקנירט זַא; :קידנגָאז ,םינינע
 ירד '!ןענַאד ןופ ךיא ייג ,טשינ ַא !תונעט ערעיײא ןרעה ךיא
 ןיא ןייג וצ טרַאּפשעגנײא ךיז רע טָאה טכַאנײּב רעגיי ַא
 טלעטשעגנגעקַא ךיז טָאה רעכלעוו ,עדָאװעיָאװ ןופ ּבוטש-ףָאלש
 טָאה רע לייוו ,םיצוריּת ענעדישרַאפ רעטנוא רעגַאּב ןקיזָאד םעד
 -נּבָאה-ארומ קרַאטש ,ןיקסוטעשקס ןסָאלשרַאפ ןויּכ ַא טימ טרָאד
 טימ רענלעז ןצלָאטש ןקיזָאד ןופ שינעגעגַאּב םייּב זַא ,קיד
 ןקעמש ןָאק סָאװ ,סנױזַא סעפע ןפערט טשינ לָאז ןיקצינלעמכ
 ךיז טָאה יקצינלעמֿכ .ןּבעל סקינשטורָאּפ ןרַאפ הנּכס ַא טימ
 .גײרַא זיא םיא ךָאנ ןוא ןעגנַאגעג זיא ןוא טנשקעעגנייא רעּבָא
 רעד ןרָאװעג רעּבָא זיא טשודיחרַאפ יװ .לעשיק ךיא ןעגנַאגעג
 ,רעטיר םעד קידנעעזרעד טָאה ןַאמטעה רעד ןעװ .עדָאװעיאװ
 ןגירשעגסיוא ןוא ּפָאק ןטימ ןוטעג לקָאש ַא םיא וצ

 ?זנוא טימ טשינ וטסקנירט סָאװרַאפ ןוא !יקסוטעשקס--
 ,טנַאה יד ןגיוצעגסיוא ךעלטניירפ םיא וצ טָאה רע ןוא
 קידנגײנרַאפ קינשטורָאּפ רעד .טָאה--קנַארק .ןיּב'5 לייוו--

 - יי .טרעפטנעעג ךיז
 רעד טָאה ריד ןָא .ןרָאפעגקעװַא ךיוא ןטֿכענ טזיּב וד--

 .טַאהעג טשינ טרעװ םוש ןייק רימ רַאפ דובּכ רעצנַאג
 -נײרַא ךיז לעשיק טָאה--טַאהעג רע טָאה לעפַאב ַאזַא--

 - | | | ,טשימעג
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 ךיא .טשינ תושעמ ןייק רימ לייצרעד ,עדָאװעיאװ .,וד--
 ריא יװ ,ןקוק טלָאװעג טשינ טָאה רע זַא ,סיײװ ןוא-םיא ןעק
 סע סָאװ רעּבָא !לגױפ ַא סָאד ויא ,יוא .דובּכ וצ רימ טלײט
 / טקנעשעג םיא טעװ ,ןרָאװעג טקנעשעג טשינ ןרעדנַא ןַא טלָאװ

 רעֿכעלצרעה ןיימ ןיא רע ,בי7 םיא ּבָאה ךיא לײװ ,ןרעוו
 - ,טניירפ

 ,טײקטשודיחרַאפ ןופ ןגױא יד טנפעעג טיײרּב טָאה לעשיק
 -עשקס וצ טדנעװעג לָאמַא טימ ךיז טָאה ןַאמטעה רעד רעּבָא
 | ;ןיקסוט
 ;ביל ךיד ּבָאה ךיא סָאװרַאפ ,טסייוו וד ןוא-- |

 ּפָאק ןטימ ןוטעג לקָאש ַא טָאה יקסוטעשקס

 -לעמָא ןרעטניה טסָאה וד סָאװ ,רַאפרעד זַא ,טסניימ וד--

 -ידלפש א ןעװעג ןיּב ךיא ןעװ ,ןטינשעגֿכרוד קירטש יד קיג
 טשינ ?היח א יװ טפדורעג ךימ טָאהמ ןעװ ןוא שטנעמ רעק
 ןופ דרע טימ גניר א ןּבעגעג טלָאמעד ריד ּבָאה ךיא .רַאפרעד
 םעד רימ טסָאה ,רענרעה טימ המשנ ,וד רעּבָא .רבק סעסושסירק
 / עניימ ןיא ןעװעג טויב וד ןעװ ,ןזיװעג טשינ גניר ןקיזָאד
  ןענעז רימ ןוא--טזָאלעגּפָא ךיוא ױזַא ךיד ּבָאה ךיא ,ונ--,טנעה
 רימ טסָאה וד .ּביל טציא ךיד ךיא ּבָאה רַאפרעד טשינ .טיװק
 -עלצרעה ןימ טויב וד רעֿכלעװ רַאפ ,הבוט ערעדנַא ןא ןוטעג
 ,קנַאד ַא קידלוש ריד ןיּב ךיא רעֿכלעװ רַאפ ןוא טניירפ רעֿכ

  -עדנּוװרַאּפ טימ טקוקעג טיײז ןייז ןופ טָאה יקסוטעשקס
 | ,ןיקצינלעמֿכ ףיוא גנּור

 ,טגָאזעג ןַאמטעה רעד טָאה--ךיז ןשּודיה ייז יװ ,וטסעז--
 לעװ--שטנעמ ןטרעפ ַא סעּפע וצ טדערעג טלָאװ רע יװ ךיילג
 ,טלייצרעד ןירֿכעשט ןיא רַימ טָאה'מ סָאװ ,ןענַאמרעד ריד ךיא
 .ןיעּב-יַאהּוט טימ קילװַאזַאּב ןופ ןיהַא ןעמוקעג ןיּב ךיא ןעװ
 -ּפַאשט אנוש ןימ ןגעװ טגערפעגֿכָאנ ךיז םוטעמוא ןיילַא ּבָאה'5ֿ
 -עג רימ טָאה'מ רעּבָא-ןענופעג טשינ ּבָאה ךיא ןֿכלעװ ,ןיקסניל

 -טגענַאּב ןטשרע רעזנוא ךָאנ ןוטעג םיא טסָאה וד סָאװ ,טגָאז
 ןויוה יד רַאפ ווא ּפָאק ןרַאפ טּפַאֿכעגנָא םיא טסָאה וד זַא ,שינ



 ַא יװ טקיטולּברַאכ ןוא טקַאהעגסױא םיא טימ ריס יד ןוא
 י | !ַאה---טנוה

 .טגָאזעג יקסוטעשקס טָאה--ןוטעג עקַאט סָאד ּבָאה ךיא--
 ךיא ,ונ !ןטעג וטסָאה ןייש ,ןוטעג וטסָאה טוג ,יוא--

 ןוא ןעגנולדגַאהרעטנוא יד ןּבָאה שרעדנַא-ךּפַאֿכ ךָאנ םיא לעװ
 ןוא ןּפַאכ ךָאנ םיא לעװ ךיא--טשינ טרעװ םיש ןייק סעיסימָאק
 טסָאה וד רעּבָא--ּביל ּבָאה ךיא יװ ,םיא טימ ןוט ליּפש ַא ךיז
 .ןעועג קסּפ-םייקמ טוג םיא

 טדנעװעג ךיז ןַאמטעה רעד טָאה רעטרעװ עקיָאד יד יב
 1 :ןלייצרעד ןעמונעג יינספיוא ןוא ןלעשיק וצ

 ,ןזיוה יד רַאֹכ ןוא טּפַאכעג םיא רע טָאה ּפָאק ןרַאפ--
 ףיוא ןוא טקַאהעגסױא םיא טימ ריט יד ,ץַאק ַא יװ ןּביוהעגפיוא
 ,ןפרָאװעגסױרַא סַאג רעד

 שֹוֲא טָאה לוקרעדיװ ַא זַא ,ןֿכַאל ןעמונעג רע טָאה ָאד |
 םּוצ זיּב ןגָארטרעד ךיז טָאה ןוא ריקלַא ןרעּביא טֿכליהעגּפָא
 ,טסעג יד ןופ רדח

 זומ ךיא ,דעמ ןּבעג סייה ,עדָאװעיָאװ רעה רעקידענג--
 ,טניירפ ןיימ ,רעטיר ןקיזָאד ןופ טנוזעג ןרַאפ ןעקנירטסיוא

 -יד ןפיוא ןגירשעג ןיא ריט יד טֿכַאמעגפיוא טָאה לעשיק
 | ,דעמ רעזעלג יירד טגנַאלרעד דלַאּב טָאה רעכלעװ ,רענ

 סעדָאװעיָאװ ןיא זָאלג ןייז טּפַאלקעגנָא טָאה יקצינלעמֿכ
 טָאה ערַאּפ א זַא--ןעקנורטעגסיוא טָאה ,רעזעלג סיקסוטעשקט ןוא
 עג םיא טָאה םינּפ סָאד ,ענירּפושט ןייז ןופ ןּוטעג ץעז ַא שיִא
 ץרַאה ןייז ןיא ןטערטעגנײרַא ןיא טייקנדי ירפוצ עסיורג ַא ,טכַאל
 ןגירשעגסיוא רע טָאה קינשטורָאּפ םוצ ךיז קידנדנעו ןוא

 !טסליו וד סָאװ רימ ייּב טעּב--
 ַא ןםינּפ עֿכײלּב סיקסוטעשקס טקעדַאּב טָאה טייקטור ַא

 ,טייקליטש ַא טשרעהעג טָאה עלייוו
 ַא--.טגָאועג יקצינלעמֿכ טָאה--ארומ ןייק טשינ ּבָאה--

 רד יּבַא ,טסליװ וד סָאװ טעּפ ;ךיור ןיק .טינ זיא טרָאװ
 ףלעעיק וצ ןרעהעג סָאװ ,ןֿכַאז ץֿכלעזָא ןטעב טשינ טסלָאז
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 טסּוװעג קידנעטש טָאה ,טייהרערוּכש וליפא ,יקצינלעמכ
 | היה ,םיא טימ ךיז טוט סע סָאװ

 רעד ןופ ןייז וצ הנהנ טּבױלרעד רימ ןיא סע ּביוא--
 -ָאפ ךיא לעװ ,רימ וצ טליפ ,ןַאמטעה רעה ,ריא סָאװ ,עביל
 סעקינװָאקלָאּפ ערעיא ןופ רענייא .טײקיטֿכערעג ךייא ןופ ןרעד
 ...ןוטעג הלוע ןַא רימ טָאה

 לָאמַא טימ יקצינלעמֿכ טָאה--!ןדיינשּפָא םיא ולַאה םעד--
 .טקַאהעגרעּביא

 ןלעטש ךיז זיולּב םיא סייה ,ןסיוא ךיא ןיִּב סָאד טשינ--
 ,רימ טימ ףמַאק ַא וצ

 עביא ןַאמטעה רעד .טטה--!ןדײנשּפָא םיא זלַאה םעד--
 ?סנױזַא סָאד זיא רעוו--טרזחעג

 | ,ןוהָאּב--
 ךָאנרעד ,ןגיוא יד טימ ןעלטניּפ ןעמונעג טָאה יקצינלעמֿכ

 ןףרעטש ןיא ןוטעג ּפַאלק ַא ךיז טנַאה רעד טימ רע טָאה
 גיניק רעד--.טיוט זיא ןוהָאּב--טגָאזעג רע טָאה--!?ןוהָאּב--

 ,לעוד ַא ןיא ןעמוקעגמוא זיא רע זַא ,ןּבירשעג רימ טָאה-
 טָאה ַאּבָאלגַאז .ןרָאװעג םמוּתשנו םהדנ ןיא יקסוטעשקס

 -  / !טגָאזעג תמא
 -עג יקצינלעמֿכ טאה--?ןוטעג ןוהָאּב ריד טָאה סָאװ ןוא-- -

 | וה ,טגערפ
 -ָאמ ןפיוא ןטערטעגסױרַא ןענעז ןעמַאלּפ ערעקרַאטש ךָאנ

 רעד ןגעװ ןדער וצ טַאהעג ארומ טָאה רע .ם'נּפ סקינשטור
 םיא לָאז סע ידּכ ,ןַאמטעה ןרוּכש- .בלַאה םעד רַאפ ןיטשריפ
 טעװ רע סָאװ ,טרָאװ-לדיז ַא סעפע ןרעה וצ ןעמוקסיוא טשיג
 יה ,ןייז לחומ ןענָאק טשיג

 | | / .טעװעטַארעגסױרַא םיא טָאה לעשיק

 ןגעװ--טגָאזעג רע טָאה--ךַאז עטסנרע ןַא ןיא סָאד--!
 ןוזָאב .טלייצרַעד רימ טָאה יקסווָאזָאשזּב ןַאלעטשַאק רעֿכלעװ
 הלּב ןייז טּפַאכרַאפ ,ןַאמטעה רעה ,רילַאװַאק ןקיזָאד םייּב טָאה
 ,טרָא ןגרָאּברַאפ ַא ןיא ץעגרע ןטלַאהַאּב ךיז ןוא

 ,טגָאזעג יקצינפעמֿכ טָאה--ןכוז יז וטספראד--
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 רע טָאו טרָאד לייו ,רטסעינד ןרעּביא טכוזעג בָאח'כ--
 -עג רעּבָא ּבָאה'כ .ןענופעג טשינ בָאה'כ רעּבָצ--ןטלַאהַאּב יז
 ןיחוװ ,וװעיק ןייק ןריפרעּבירַא טלָאזעג יז טָאה רע זַא ,טרעה
  צשז-ּביג .הנותח יד ףיוא ןרָאפּפָארַא טלָאזעג ןײלַא טָאה רע
 5 טרָאד ןּוא וועיק ןייק ןרָאפ וצ תושר ,ןַאמטעה רעה ,רימ
 | | ,טשינ ךיא טעּב רעמ ,ןכוז וצ

 .טקיומעצ ןיקסנילּפַאשט טסָאה וד ,טניירפ ןיימ טזיג וד--
 ןֿפוז וצ ןוא ןרָאפ וצ תושר זלּב טשינ ןּבעג ריד לעװ ךיא
 ךיא לעװ לעּפַאּב ַא ךיוא רָאנ ,ןלעװ טכעװ וד ּוװ ,םוטעמוא
 ענייד ןיא ןּבעגּפָא יז לָאז ,זיא יז ןכלעװ יב ,רעד ןַא ,ןּבעג
 ךיא לעװ רָאפכרוד ןעיירפ ַא ףיוא שינעּבױלרעד ַא ןוא--טנעה |

 ןיא ןכוז לָאז ןעמ זַא ,טילָאּפָארטעמ םוצ ווירּב ַא ןוא ןּבעג ריד
 !ךיּור ןייק טשינ זיא טרָאװ ןיימ ,ןריטסַאנָאמ יד

 ריט יד טֿפַאמעגפױא רע טָאה רעטרעװ עקיזָאד יד יב
 לָעפַאג םעד ןּביירש ןעמוק לָאז רע זַא ,ןיקסווָאכיװ ןפורעג ןוא
 ,תומיתח יד ךָאנ ןייג טזומעג טָאה ַאטָאנרַאשט .,ווירּב םעד ןוא
 ַאלַאשזדעשוד .טֿכַאניּב רעגײז ַא ריפ ןעװעג ןױש זיא סע םגה
 -ַאּב ַא ןעמוקַאּב טָאה ץעינָאד ןוא ,ּבַָאטש םעד טכַארּבעג טָאה
 -עשקס ןטײלגַאּב רעטייר טרעדנוה ייווצ טימ לָאז רע זַא ,לעפ
 . -ילופ עטשרע יד וצ ןיּב שזַא רעטײװ ןוא וועיק ןייק ןיקסוט
 | יי ,סנטסָאּפ-ךַאװ עש

 ,ווַאלסַאיערעּפ טזָאלרַאפ יקסוטעשקס טָאה סנגרָאמוצ



 לטיפַאק 9

  טָאה ,שוַארַאּבז ןיא טעדונעג ךז טָאה ַאּבָאלגַאז רעה בוא
 זיא רעֿכלעװ ,יקסװָאידָאלָאװ ךיוא טעדונעג ךיז רעקיניײװ טשינ
 -ָעז סע .ןעגנוריסַאּפ ןוא תומחלמ ךָאנ טּוהל ןעװעג סרעדנוזַאּג
 ןקלָאּפ שזַארַאּבז ןופ ןעגנַאגעגסױרַא טייצ וצ טייצ ןופ תמא ןענ
 ןרעּביא ןּבַאה עֿכלעװ ,סעדנַאּב-רעבױר יד ךָאנ געיעג ַא ףױא
 -עג ןיא סָאד רעּבָא-תוטיחש ןוא תופרש טריפעגסיוא שטּורּבז
 ַא ןוא ,סנטסָאּפרַאפ ןשיװצ רקיע רעד ,המחלמ ענילק ַא ןעװ
 .רַאפ טָאה יז ןוא ,טסָארּפ ןוא רעטניװ ןפרַאש ןּבילֹוצ ערעװש
 עקיזָאד יד בילוצ .םּור קינײװ ןּבעגעג רעּבָא ,ימ ךס ַא טגנַאל
 -ַאז וצ ןענַאטשעגוצ ךעלגעט-גָאט לַאכימ רעה ןיא תוּנס עלַא
 ןכלעװ ןופ ,ןיקסוטעשקס ףליה וצ ןייג ףרַאד ןעמ זַא ,ןַאּבָאלג
 .העידי םוש ןייֵק ןעועג טשינ טיײצ עגנַאל ַא זיא סע

 ,תונּכס עסיורג ןיא ןלַאפעגנײרַא טרָאד אמּתסמ זיא רע--
 .ָאװ טָאה--,ןרָאװעג רוטּפ ןּבעל סָאד רָאג רע זיא רשכא ןוא
 וליפא ןעװ ,ןרָאפ טגנידַאּבמוא ןזומ רימ--;טגָאזעג יקסווָאידָאל
 .ןעמוקמוא םיא טימ ןעמַאזוצ ןזּומ ןלָאז רימ

 ,טלעטשעגנגעקַא טשינ קרַאטש ךיז טָאה ַאּבָאלגַאז רעה
 ַא םיא ףױא שזַארַאבז ןיא זיא ,טהנעטעג טָאה רע יװ ,לײװ
 וסקַאװ סע סָאװ ,טשודיחעג ךיז טָאה רע ןוא ןסקַאװעגנָא למיש
 טּפעלשרַאפ טָאה רע רעּבָא ,ןעמָאװש ןק טשינ םיא ףיוא ךָאנ
 .עשקס ןופ ןָאק עגר עדַאיל ַא זַא ,ךיז קידנטכיר ,םּכסה !ײז
 .הצידי ַא ןעמוקנָא ןיקטוש

 .טנעעג רע טָאה--טקישעג ךיוא רעּבָא ,קיטּומ זיא רע--
 ראּפ ַא ןטרַאװ ךָאנ רימָאל--תונעט סיקסווָאידַאלָאװ ףיוא טרעפ
 ךיז טעװ סע ןוא ווירּב ַא ןעמוקנָא טעװ רשפא לײװ ,געט
 ;קירעּביא זיא עיצידעפסקע עצנַאג רעזנוא זַא ,ןלעטשסױרַא
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 ןופ טיײקיטכיר יד טנעקרענָא טָאה יקסװָאידָאלָאװ רעה ||
 טייצ יד םגה ,דלודעג טימ טנּפָאװַאּב ךיז ןוא טנעמוגרַא ןקיזָאד
 רעבמעצעד ףוס .רעֿכעלעמַאּפ לָאמַא סָאװ טּפעלשעג ךיז טָאה
 ןיא .תוחיצר יד וצ וליפא קע ןַא טֿכַאמעג טסערפ יד ןּבָאה
 בײרטרַאּפ-טײצ רעקיצנייא רעד .קיאּור ןרָאװעג זיא הביבס רעד
 רעייז ךיז ןּבָאה עכלעװ ,תועידי עֿכעלטנפע יד ןעוװעג ןענעז

 .שזַארַאּבז ןופ ןרעיוא טַארג יד ףיוא ןגָאלשענּפָא טכָא

 םייס ןגעװ ןוא עיצַאנַארַאק רעד ןגעװ טסעומשעג סָאה'מ

 -טּפיוה יד ןעמוקַאּב טעװ ימערעי טשריפ יצ ,םעד הוּכמ ןוא
 .-המחלמ ערעדנא עלַא ןופ רעמ זיא רע רעֿכלעװ וצ ,עדנַאמָאק
 יד ןגעק ןרָאװעג טֿכַארּבעגפױא ןיא ןעמ .ןֶעועג ױאר רענעמ

 טימ ןעגנולדנַאהרעטנוא יד ּבילוצ זַא ,טהנעטעג ןּבָאה עכלעוו |
 -ידָאלָאװ .ןייז-הלודגל-הלוע לעשיק ןייא רָאנ ןָאק ןיקצינלעמֿכ
 -ןלעוד ףיוא ןגטלשעג ךיז לָאמ רָאּפַא םעד ּבילוצ טָאה יקסװָא
 ןוא--תודּועס ףיױא טעילוהעג לָאמ רָאּפ ַא טָאה ַאּבָאלגַאז רעה
 -ןײרַא טשינ ןצנַאגניא ךיז לָאז רע זַא ,הנּכס ַא ןעװעג זיאיס
 אתורבח רעד וצ ןענַאטשעגוצ זיא רע ליײװ ,תּורּכש ןיא ןזָאל
 ףיז טָאה רע רָאנ ,סעצישטֿכַאלש ןוא ןריציפָא ןופ זיולּב טשינ
 ףיוא טײל-טָאטש יד ןצ ןײג וצ וליפא טמעשעג טשינ ךיוא
 ,דעמ רעייז סרעדנוזַאּב םיחבש קידנגָאזכָאנ ,תונותח ,תודּועס-ףיוט
 .ןעװעג םש-הנוק ךיז טָאה שזַארַאּבז ןֿכלעװ טימ

 ,קידנגָאז ,טרסומעגסיוא רַאפרעד םיא טָאה יקסווָאידָאלָאװ
 ןשטנעמ טימ ןרבח וצ ךיז ץישטֿכַאלש ַא רַאפ טשינ טסַאּפ סע זַא
 ץרא-ךרד רעד טלַאפ רַאפרעד לײװ ,גנומַאטשּפָא רעקירדינ ןופ
 -לוש זַא ,טרעפטנעעג טָאה ַאּבָאלגַאז רעּבָא ,דנַאטש ןצנַאג ןרַאפ

 .רעגריּב רעד זַא ,ןוָאלרעד עֿכלעװ ,טֿפער יד ןענעז ןירעד קיד
 .הלודג ןוא תּורישע אזַא וצ ןגָאלשרעד ךיז לָאז דנַאטש רעֿכעל
 טָאה רע נעטכַאלש יד רָאנ ןייז הֿכוז ףרַאד סע עֿכלעװ וצ
 עקידלפש רַאּפ טֿכער עטיורג עכלעזַא ןופ זַא ,טגָאזעג תואיבנ
 סאד טאה רע רעּבָא ,ןעמוקסיורַא טשינ סטוג ןייק ְךָאק ןשטנעמ
 סָאד ןעמענ וצ םיא ןעװעג רעװש זיא'ס ןוא .,ןוטעג עקיניײז
 . ןיא ,געט-רעטניװ עּבירט יד ןופ טײצ רעד ןיא טוגמוא רַאפ
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 ,שינעקוקסיוא ןוא טײקילײװגנַאל ,טײקרעֿפיזמוא ןופ טייל א
 לָאמַא סָאװ ןקלָאּפ סטשריפ םעד רעּבָא ןּבָאה זייוװכעלסיב

 ,שזַארַאּבז ןייק ןעמוקפיונוצ ךיז ןעמונעג לָאצ רערעסערג ַא ןיא

 יניּבל-יניב .גנילירפ ףיוא המחלמ ַא ןעגנורדעג טָאה'מ סָאװ ןופ

 .ןשיװצ .טומ טימ ןרָאװעג טּבעלַאּב רעצרעה יד רעּבָא ןענעז

 -עשקס טימ ַאטנעיּפיּבדַאּפ רעה ןעמוקעגנָא ךיוא זיא ערעדנַא
 םעד ןגעװ תועידי טֿכַארּבעג טָאה רע .קלָאּפ-ןרַאװה סיקסוט

 ןגעוו ןוא ,ףיה ןיא טשריפ ןפיוא ןפרָאװעג טָאה'מ סָאװ ,ןחמוא-
 ,עדָאװעיָאװ רעוועיק םעד ,שטיװעקשיט שונַאי רעה ןופ טױט

 טלָאזעג גנונימ רענײמעגלַא רעד טל טָאה סע טרָא סנעמעוװ

 -עװש רעד ןיעוו ףוס םוצ ןוא ,ןלעשיק ךרוד ןרעוװ ןעמּונרַאּפ

 רעה םעד עקָארק ןיא טגײלעגקעװַא טָאה עֿכלעװ ,קנערק רעד

 -דַאּפ טָאה המחלמ רעד ךייש סָאװ .רעטֿפעװ-ןיורק םעד ,שטשַאל

 אליממ אמּתסמ טעװ יז זַא ,אפוג טשריפ ןופ טרעהעג ַאטנעיּפיּב
 ןיא טזָאלעג ןיוש ךיז ןּבָאה ןרַאסימָאק יד ליײװ ,ןכערּבסױא
 -געמ ע'ַא ןקַאוָאק יד ןכַאמ וצ סעיצקורטסניא טימ ןײרַא געוו
 -שיװ ןּבָאה טֿפירַאּב ןקיזָאד סָאטנעיּפיּבדָאּפ רעה .תוחנה עֿכעל

 .ךוא ,גנוגערפיוא רעפיט ַא טימ ןעמונעגפיוא רעטיר סיקצעיװָאינ
 ןיא טסעטָארּפ ַא ןגָארטוצקעװַא טגיילעגרָאפ טָאה ַאּבָאלגַאז רעה
 רע יװ ,לײװ ,עיצַארעדעפנָאק ַא ןדנירג וצ ןוא גנוטסעפ רעד
 -יטנַאטסנָאק ייּב טעּברַא ןיז זַא ,טשינ רע ליװ ,טגָאזעג טָאה
 ,דוּביאל ןייג לָאז ווונ

 רעד רעּבירַא זיא טײקרעֿכױמוא ןוא סעיינ עכלעזַא ןיא
 ןיקסוטעשקס ן'פ ןוא--ץרעמ טפלעה ַא ןוא רַאורּבעפ רעצוַאג
 ףעװעג טשינ תועידי ןייק ץלַא ןענעז

 ןעגנַאלרַאפ ןעמונעג טֿכער טשרע טָאה יקסוװָאידָאלָאװ
 | .ןרָאפוצסױרַא

 רע טָאה--ןיקסוטעשקס רָאנ ,ןיטשריפ יד טשינ ןיוש--
 | | ,ןֿכוז רימ ןזומ--טגָאזעג

 טָאה ַאּבָאלגַאז רעה זַא ,טלעטשעגסױרַא ךיז טָאה לייוורעד
 -נַא ןפיוא גָאט ןייא ןופ טָאה רע סָאװ ,טימרעד טֿכער טַאהעג
 ןעמוקעגנָא זיא ץרעמ ףוס .לייװ ,העיסנ יד טגײלעגּפָא .ןרעד
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 :סָאװ טָא טנעיילעג ןוא המיתח יד ןסירעגפיוא רע טָאה ,רדח ןרעדנוזַאב ַא ןיא חילש ןטימ טכַאמרַאֿפ ךיז ןבָאה יז ןעװ ןוא ,ןַאגָאלגַאז ןפורעג ףכית טָאה לַאֿכימ רעה .וועיק ךופ ןיקסוָאידָאלָאװ וצ טריסערדַא 'וירב ַא טימ רַאהאנ קַאזָאק רעד
 / *.לקסוטעשקס .ןגעווטעניימ רַאפ ?לּפתמ טייז ריא ךױא ,רימ רַאפ ןייז ללּפתמ ךיא סעב ןיקצעיוו - -ָאֿכומ זדנָאיסק .רימ רעּביא ןעמערַאּברעד ךיז ןֹוא ןפלעה רעט .ײװ ךױא רימ טעװ רע וַא ,רעּבירעד ףָאה ךיא ,ןייז ןח-אשוג ןיקצינלעמכ יב לָאז ךיא רַא .טכַאמעג רָאג ,טציטַאפ זיולּב טשינ ןוא טריפעג ךימ טָאה טָאג .ןכז וצ רעװש זיא רַאפ -רעד ןוא ,ןומה ןרַאפ ארומ ןּבָאה ייז תמחמ ,ןרעה טשינ ךז ןופ ןוָאל יז רעּבָא ,טרעטסױלק יד ןיא ןוא טײל-טָאטש יד יפה ןטלַאהַאּב ןגיל סָאװ ,ןשטנעמ ערעזניא ןופ ךס ַא ָאד ןַארַאפ ,קיפליהייּב ןײלַא טילָאּפָארטעמ רעד רימ זיא ייכרעד ,םוטעמוא ָאד ךוז ךיא ןוא װעיק ןייק ןעמוקענָא ךיא ןיִּב ,ןיקצינלעמֿכ | ןופ תושר ַא טֿנירעגמוא טרָאד קידגעמוקַאּב ,וַאלסַאיערעּפ ןייק ןרָאפעגטימ ןיּב ךיא ענלעו טימ ,ןרַאסימָאק יד וע ןענַאטשעג -וצ ךיא ןיּב ,וועיק ןיא ןטלַאהַאּב ןייז זומ יז זַא ,ןעועג רעשמ ךימ גָאה ךיא יװ רעּבָא יװַא .ןרופש םוש ןייק טקעדטנַא טי .ףיא ּבָאה ,קילרָאהַאי םוצ ןיִּב ׁשזֲא ,רטסעינד ןרעּביא,
 ,ןגירשעגסיוא יקסווָאידאלָאװ טאה--!רעקיצנייא רעד טָאג ןיא טגיולעג--

| 
 ,"ןלעפ טשינ ךַאו ןײק םיא לאז סע זַא ,לַאכימ רעה ,עז ,הנּכס ןיא ןּבעל ןייז קידנלעטש ןעמונעגרעטנוא ךיז ןגארט -פא ווירב םעד ןוא ןפלאהעג רימ רע טאה דעק ןיא טציא ךיױא ןוא שטיס ןיא ןעגנַאפעג ןעװעג ןיב ךיא ןעװ ,החגשה רעֿכעלרע ןיז רעטנוא טַאהעג ךימ סאה ,גנולײטּפא רעדאראה .רימ רעד ןופ לוַאסע ,ווירּב ןקיזאד ןופ רעּבעגּפא רעד, | | : ,טנעיילעג / ףעטייװ ןוא טגאזעג רעטיר רעניילק רעד טאה--!תמא-- | | .ןגיוּבנלע סלַאֿכימ רעה ךרוד קוק ַא קיד -ּפַאֿכ ,טגאזעג ַאּבאלגַאז טאה--טפירשוצ ַא ךאנ ןַארַאפ-- 'ו



 טָאה--!רעכלעזַא רענייא שטָאֿכ ,קַאזָאק רעֿכעלרע ןַא טָא--
 7 .טנַאה יד ןרַאהַאז קידנגנַאלרעד ,טגָאזעג ַאּבָאלגַאז

 .הענכה ןָא טקירדעג יז טָאה רעטלַא רעל
 רענײילק רעד טָאה--ןרעװ טנױלַאּב רעֿכיז טסעװ וד--

 2 ,ןפורעגנָא ךיז רעטיר
 ךיא--טרעפטנעעג קַאזָאק רעד טָאה--לָאקָאס ַא זיא רע--

 ירעהַא ןעמוקעג סנשָארג ּבילוצ טשינ ןיּב ךיא ,ביל םיִא ּבָאה
 .לעװ ,הואג ַא ,טשינ ריד טלעפ ףךיא עז הואג ךױא

 ירַאפ וצ ןעניגרַאפ ךיז טלָאװ ץישטֿכַאלש ןייא טשינ עץ

 ןַארַאפ ןענעז סעיטסעּב זיולּב טשינ--,טגָאזעג ַאּבָאלגַאז טָאה--ןגָאמ
 רעד זיא סָאד טשינ רעבָא !סעיטסעּב ןיולב טשינ ,ךייא ןשיװצ
 ?ועיק ןיא .סע טסיײה ,יקסוטעשקס רעה זיא !יקיע

 ,ָאי--

 טעילוה ,רעה ךיא יװ לײװ ,רע זיא טנרָאװַאּב ןוא-- =

 ?ןמה רעד טרָאד
 ךעמ טעװ םיא .ץעינָאד קינװָאקלָאּפ םייּב טניֹוװ רע-- |

 !סײהעג טָאה יקצינלעמֿכ ָאק'טַאּב רעזנוא לייו ,ןוט טשינרָאג
 .ּפָאק ןיא גױא ןַא יװ ,ןטיה םיא ןצעיגָאד

 ילַעמֿכ וצ ךיז טמענ ןענַאװ ןופ !ןעעשעג םיסנ עתמא--
 | !ןיקסוטעשקס רַאפ ץרַאה טוג ַאזַא ןיקצינ

 .ּביל ןָא גנַאל ןופ ןיוש םיא טָאה רע--
 טכװ רע סָאװ ,טגָאזעג ריד טָאה יקסוטעשקס רעה ןוא-

 | ?וועיק ןיא
 / ,סײװ רע ףיוא ,ןגָאז טלָאזעג טשינ רע טאה סָאװרַאמ--

 םענייאניא םיא טימ טכיזעג ּבאה ךיא ,טגײרפ ןײז ןיּב ךיא זַא

 ןֿפוז לָאז ךיא סָאװ ,ןגָאז טזומעג ךָאד רע טָאה--רעדנוזַאּב ןוא

 ?ןענופעג טשינ טציא זיפ טאה ריא רעּבָא--
 טרָאד ןענעז סע ןֿכַאיל ליפיוו .ןענופעג טשינ ןּבָאה רימ--

 -רעד ,ןטייװצ ןופ טשינ סייו רענייא ,ךיז ייז ןטלַאהַאּב ,ןַארַאפ
 רעד זַא ,טרעהעג טָאה ריא .ןעניפעג וצ טכײל טשינ זיא רַאפ
 .טשיג ,ןעזעג סָאד ּבָאה ךיא ןוא ,תוחיצר טרָאד טײגַאב ןומה
 גײז ןטלַאהַאּפ סָאװ .יד רױא רַאנ ,ײז ןדראמ ןכַאיל יד זיולג
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 .ימ ןטוג, םייַּב רעטסיולק ןיא .סעקשַאנָאש ןוא ןכַאנָאמ וליפא
 טָאה ,סעקֿכַאיל ףלעװצ ןעוועג סעקשַאנָאמ יד ייּב ןענעז "יַאלָאק
 ןוא ,טקיטשרעד ךיור טימ סעקשַאנָאמ יד טימ ןעמַאזוצ יז ןעמ
 ןּפַאֿכ ,ןסַאג יד רַעֹּביא ןעמַאווצ ךיז ײז ןפיול געט רָאּפ עדעי
 טרָאד ןיוש ןנָאה יז ליפיוו ,יעה ,רטסעינד םוצ קעװַא ןריפ ןוא
 | | | יי ...ןעקנורטרעד

 !טעגרהרעד ךיוא יז ייז ןּבָאה רשפא ןוא--
 ,ךיוא יז רשפא--
 --טקַאהעגרעּביא יקסווָאידאלָאװ .טאה--'ןייז טשינ ןָאק'ס--

 טומעג יז רע טאה ,טֿכַארּבעגּפָארַא טרָאד ןוהָאּב יז טאה םיוק
 .ןענערָאװַאּב

 ןוא ,רעטסיולק ַא ןיא יװ ,רערעכיז ןייז ןיוש ןָאק וװ--
 .זָא ךיוא טרָאד ןעמ טרַאּפש ןגעווטסעדנופ

 זא ,רַאהַאז ,ריא טנײמ--טגָא:עג  ַאּבָאלגַאז טָאה--!ףּוא--
 ןןעמוקמוא טנָאקעג טָאה יז

 .טשיג סייוו ךיא---
 .רַאפ טשיב גנונפָאה יד טָאה יקסוטעשקס זַא ,םינּפ ַא--

 ,טורּפעגסױא סםיא טאה טָאג--טגָאזעג ַאּבָאלגַאז טאה--ןריול
 גנַאל ןוש טנעז ,רַאהַאז ,ריא ןוא .ןטסיירט םיא טֶעװ רע רעּבָא
 | ?ועיק ןופ קעװַא

 ןעו ,טלָאמעד ןרָאפעגסױרַא ןיּב ךיא .רַאה ,גנַאל ,יוא--
 ךס ַא .ןרָאפעגֿפרוד וועיק ןּבענ סגעװקירוצ ןענעז ןרַאסימָאק יד
 .טנַא ןענעז יײז ןוא ,ןפיולטנא יײז טימ טלָאװעג ןּבָאה  ןֿכַאיל
 יד רעּביא ,טנָאקעג טָאה רענייא יו ,עֿכעלקילגמוא יד ןפָאל
 ןייק ןפָאלעג ןענעז יז ,רעדלעװ ךרוד ,זייא ןרעּביא ,,ןעיינש
 -עג ןוא טגָאיעגֿכָאנ יז ןּבָאה ןקַאזָאק יד ןוא ,ַאקדורגָאלַאיּב
 א ןוא--ןעמוקעגמוא ןענעז ךס ַא ,ןפָאלטנַא ןענעז ךס ַא ,ןגָאלש
 ,טלעג ןצנַאג םעד רַאפ טפיוקעגסױא לעשיק רעה טאה רַאּפ
 .טַאהעג טאה רע סָאװ

 -ָאק יד טימ ןרָאפעג ריא טנעז !תומשנ עשיטניה ,ָא--
 | ?ןרַאסימ

 טרָאד ןופ ןוא ,ַאשטשוה ןיּב שוַא ,ןרַאסימָאק יד טימ-- |
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 ןײלַא ןרָאפעג ןיש ךיא ןיּב רעטײװ .גָארטסָא ןייק
 רעטלַא ןַא סיקסוטעשקס רעה ,סע טסײה ,ריא טנעז--

 | ;רעטנַאקַאּב
 ןטעדנּוװרַאפ ַא ןוא טנעקרעד םיא ךיא באה שטיס ןיא--

  ףיא .דניק ןגייא ןַא יװ ןעמוקַאּב ביל ךָאנרעד ןוא ,טגעלפעכ
 ,ןּבָאה וצ ביל ןעמעוװ טשינ ּבָאה ןוא טלַא ןיִּב |

 ןסייהעג ,רעניד ןפיוא ןוטעג יירשעג א טאה ַאּבָאלגַאז
 םוצ טצעזעג ךיז ןּבָאה יז ןוא שיילפ ןוא דעמ ןעגנַאלרעד
 -עג זיא רע ליװ ,טיטעּפַא טימ ןסעגעג טָאה רַאהַאז .ןסע-טֿכַאג
 טקנוטעגנייא קיריג רע טָאה ךָאנרעד ,קירעגנוה ןוא דימ ןעוו
 -ףגסיוא טאה ,טייקיסילפ רעלעקנוט רעד ןיא סעסנָאװ עָארג יד
 :טגָאועג ןוא טקעלַאּב ךיז . ,ןעקנורט

 - ,דעמ רענייפ ַא--
 -ָאלגַאז טָאה-טקנירט ריא סָאװ ,טולּב םעד ןופ רעסעב--

 רעשיטייל ַא טנעז ריא זַא ,רימ טֿכַארט ךיא רעּבָא--טגָאזעג ַאּב
 ךיז ריא טעװ ,טניירפ רעטוג ַא סיקסוטעשקס רעה ןוא שטנעמ

 ןּביילּב רָאנ ,םידרומ יד וצ ןרעקמוא טשינ רעמ ןיוש יאדוא
 | ,ןייז טוג ָאד ןיש טעװ ךייא ?זנוא טימ ָאד

 28 .ּפָאק םעד ןּביוהעגפיוא טָאה רַאהַאז

 ,ןײג רימ לעװ ןוא ווירב םעד ןּבעגעגּפָא ּבָאה ךיא--

 טשינ ןוא ןקַאזָאק טימ ןרבח ךיז ףרַאד ךיא--קַאזָאק ַא ןיּב ךיא
 : : .ןֿכַאיל טימ

 . ?ןגָאלש זנוא טעװ יא ןוא-- :
 ךיז ןּבָאה רימ .שטיס ןופ קַאזָאק ַא ןיִּכ ךיא .לעװ ךיא-- |

 טציא ןוא ,ןַאמטעה ַא רַאפ ןבילקעגסיוא ןיקצינלעמֿכ ַאק'טאב
 ןָאמ ַא ןוא ּבַאטש ַא טקישעגוצ גיניק רעד םיא טאה

 - --ןפורעגנָא ךיז . ַאּבָאלגַאז טָאה--לַאֿכימ רעה !וטסָאה טָא--
 ;ןריטסעטָארּפ לָאז ןעמ זַא ,טגָאזעג טשינ ךיא בָאה

 ?ריא טנעז קלָאּפ ַא רַאפ סָאװ ןופ ןוא--
 .ָאטשינ ןיוש זיא רע רעֶּבָא ,רעדָארָאהרימ ןופ--.

 : : ?ןרָאװעג םיא ןופ זיא סָאװ ןוא--

 עלעג יד ייּב םיא ןּבאה ןרַאזה סיקצענרַאשט רעה--
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 סָאװ ,יד טימ ןצעינָא ייּב ךיא ןיִּב טציא .טקיליטרַאט ןרֶצ כַאוװ/

 - רע ,רענלעז רענייפ ַא זיא יקצענרַאשט רעה -- .ןּבילּברַאפ ןענעז

 - םיא רַאפ ןּבָאה ןרַאסימָאק יד--טּפַאשנגנַאפעג ןיא זנוא ייּב זיא

 | / .ןטעבעג

 .ענעגנַאפעג ערעזיא ךייא ןבאה רימ--

 -זַא ,טגָאזעג ןעמ טָאה וװעיק ןיא .ןייז עקַאט זומ יױזַא-- !

 םגה ,טּפַאש;גנַאפעג ןיא ןֿכַאיל יד ייּב זיא קַאזָאק רעטסעּב רעד

 יי ..ןעמוקעגמוא ויא רֶע זַא  ,טגָאזעג ןגָאה ערעדנַא

 | | ?סָאד רעװ-- |

 .ןוהָא :ןַאמַאטַא רעטמירַאּב ַא . ,יוא-- =

 .ןעמוקעגמוא לעוד ַא ןיא זיא ןּוהָאּב--

 !טעגרהרעד םיא טאה רעװ ןוא--

 ,טרעפטנעעג כָאלגַאז טאה--רעטיר .רעקיזָאד רעד טָא--|

 | ,ןיקסווָאידאלָאװ ףיוא קידנזייוונָא

 יד ןעקגורטעגסיוא עגר רַעד ןיא טאה רעֿכלעװ ,רַאהַאז

 םינּפ ןײז ,ןגױא יד טצָאלגעגְסױא טאה ,דעמ טרָאװק עטייווצ:|

 . ץירּפש ַא רע טאה ףוס םוצ ,הרוצ ערעדנַא ןַא ןעמוקַאּב .טאה

 רעטכעלעג ןוא טייקיסילפ) רעד טימ רעכעלזָאנ יד ךרוד ןוטעג

 . ,םענייאניא-
 טָאה--?ןענוהָאּב טקגרהרעד טאה רעטיר .רעקיזָאד רעד-/ }

 ,רעטכעלעג ןופ ךיז קידנכייקרַאפ ,טגערפעג רע

 ,ןגירשעגסיוָא יקסווָאידאלָאװ טאה-!לווייט םֹוצ ,זיא סָאװ-- = |

 רעקיזָאד רעד - ךיז טּביולְרעד .לימוצ--ןעמערב יד קידנשטיינק

 : | יה - !תילש

 .רעיא אבָאלגַאז .טאה--לַאֿימ רעה סו ןיא טשינ יז --

 .ּבױא ןוא ,שטנעמ-;חעשיטַײל ַא .סיוא טזייוו זיא סָאד --טקַאהעג-

 אלא רַאפרעד ךָאד רע .זיא ,קיטילָאּפ ףיוא טשינ ךיז ןעק רע

 / זעה ַא ךָאנ ריד רַאפ סע זיא ,טייז רעטייווצ רעד ןופ ,קַאז

 .ןױש וטסאה ,קידכעּבענ ױזַא קידנעעזסיוא סָאװ ,חנש רערעס-

 | א וטסָאה .ףוג ַא .תורּובג עסיורג עֿכלעזַא ןזיװַאּב ןּבעל ןיא

 ,ןײלַא ךיא ,עסיורג ַא המשנ ןייד זיא רעּבָא רַאפרעד ,ןקיטשיצ-

 ּבָאהיֿכ םגה ,ףמַאק ןכָאנ טכַארטַאּב ךיד באה  ךיא יװ ,טסקנעדעג
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 יױימ ךיז טאה'ס לײװ ,ןעזעג ןגױא ענעגײא יד טימ ףמַאק םעד

 .ייקענש ַאזַא זַא ,ןּבױלג טלָאװעג טשינ

 .ןוטעג םורּב ַא יקסווָאידאלָאװ טאה--!ּורוצ ןיוש טזָאל--

 'רימ ףיא עשז-ּבָאה ,עטַאט ןייד טשינ ךָאד ןיִּב ךיא--

 !טלָאװ ךיא זַא ,ריד ךיא גָאז סָאד רעּבָא ,לּביארַאפ ןייק טשינ

 -ּפָאדַא ךיד ךיא לעװ ,טסליװ וד ּבױא ןוא ,ןוז ַאזַא ןּבָאה ןלעװ

 .לײװ ,ןּבײרשרַאפ ריד ךיא לעװ ןגעמרַאפ ץנַאג ןיימ .ןריט

 .ףוג םעניילק ַא ןיא רעסױרג ַא ןייז וצ הּפרח ןייק טשינ זיא'ס

 "טסעדנופ ,ריד ןופ רעסערג ךס ַא טשינ ךיוא זיא טשריפ רעד

 ןייז ןיז וצ יואר טשינ עינָאדעקַאמ ןופ רעדנַאסקעלַא זיא ןגעװ |

 .רעגערט-ןפָאװ
 -רָאידָאלָאװ טגָאזעג טָאה--טסירדרַאפ ךימ סָאװ רעּבָא -

 .,לָאד עקַאט זיא--ןרָאװעג רעדלימ לסיּב ַא ןיוש זיא סָאװ ,יקס

 יסטוג םוש ןייק ןעמ טעז ווירּב ןקיזָאד סיקסוטעשקס ןּופ סָאװ

 .עמוקעגמוא טשינ זיא ןײלַא רע סָאװ ,רַאפרעד .סױרַא טשינ

 .רֹעֹּבָא ,טָאג וצ ּבױל ַא ּפֶא עקַאט ךיא ביג ,רטסעינד ןרעּביא

 טעװ רעװ ןוא ןענופעג טשינ טציא זיִּב רע טאה ןיטשריפ יד

 | ?ןענופעג יז טעֹו רע זַא ,ןייז בורע

 טנעה ערעונוא ךרוד םיא טאה טָאג בוא רעּבא !תמא--

 "םילושֿכמ ןוא תונּכס ליפ ױזַא ןופ ןוא ןענוהָאב ןופ טײרפַאּב

 -יײטשרַאפ סיקצינלעמֿכ ןיא וליפא טאה רע ּבױא ,ןעוועג ליצמ

 רע טאה ,םיא וצ עביל עקידהנושמ ַא ןדנוצעגנָא ץרַאה ןטרענ

 "םירוסי ןוֿפ לאז רע זַא ,וצרעד טשינ ןזיװַאּב ץלַא סאד ךאד

 וטסעז םעלַא םעד ןיא ּבױא .רַאד ןוא רעגאמ ןרעװ רעצ ןֹוא

 -מעט ןייז לֿפׂש ןייד זומ ,םיהלא-עבצא ןייק ,לַאּכימ רעה ,טשינ

 ײרַאפ טשינ רענייק ךאד ןאק תמאּב ןֹוא--דרעווש ןייד ןופ רַצּפ
 | ,לָאמַא ףיוא תולעמ עלַא ןגָאמ

 ,טרעפטנעעג יקסװאידאלָאװ טאה--עניא סאד עז ךיא--= =

 יטְׁשינראג טראד ןּבאה רימ זַא--ךעלעסנאו יד טימ קידנגעװַאֿב

 יטליױפרַאפ טשינ ןלעֹו רימ זיֹּב ןציז אד ןזומ ןוא ןוס וצ סאו

 | .ןצנַאגניא  ןרעו
 "?ײװ ,וד רעדײא ,ןרעװ טלױֹוֿפרַאפ ךיא לעװ רעֿכיג--

 :טלױפ ךעטער ַא ךיוא זַא ,ךאד טסַײװ וד ןוא ,רעטלע ןיֿביֿב
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 | ,ןסרַאמ ילוצ ןָאלָאּפַא טזָאלרַאפ לסיפ ַא ךיא ּבָאה טײצ רעטצעל רעד ןיא רטֹנ ,םיריש ענייש רעייז ּביירש ךיא לי ,ןמיה ַא ןּבײרש ךיז ךיא םענ ןגרָאמ .תורצ עריא וצ קע ןַא ןעמוק ןױש טעװ ןכיג ןיא זַא ,ןעװעג חוטּב טשינ- טלָאװ ךיא ןעו ,ןקיאּור ןייק טשינ ןוא ןֿכעלײרפ ןייק טשינ| ןעזעג טשינ ךימ טסלָאװ וד ןוא-ביל ךױא םעד ןָא ױ בָאה ףיא רעּבָא ,רעסַאװ סנּפָארט ייווצ יװ ,ךעלנע רימ ףיוא זיא יז זַא ליפא טגָאזמ .טַאהעג ּביל יװַא טשינ רעטֿפַאט - עלעלּבייל' א רעֿכיז טלָאװ'ֿכ ןוא רעטֿכָאט ןיימ זיא יז לייוו ,ןיקסוטעשקס-י ןופ רעקינײװ ךס ןייק טשינ ןוא ,ריז ןופ רעמ ךס ַא ,ןיטי .שריפ רעד ּבילוצ ןטילעגנָא ךיז ךיא ּבָאה קינייװ טשינ .קָאט .ייו רעונוא וצ ףוס ַא ןֿכַאמ וצ וצ טגָאז רע סָאװ ,טָאג ןעקי -נַאד רעסעּב רימָאל .טײקטלַא ןופ ןעקנוטשרַאפ טרעװ בלח ןוא:
 ,טגָאזעג ענעגייא סָאד ךיאס טאה ,טשריפ ןטימ ןעועג ךיז טאה רעכלעוו ,ַאטנעיּפיבדָאּפ רעה .ריפ ןיא ייװצ לָאמ ײװצ יװ ,םולש ןֿכַאמ יײז ןלעװ גגילירפי ףױא ןעגנולדנַאהרעטנוא רעד ןוא ןרַאסימָאק עלַא ,לעשיקי דגוּב ןקױָאד םעד ןעמענ לװײט רעד לָאז--ןפורעגסיוא יקסווָאיד -אלֲאװ טאה--ןסרַאמ ןגעװ ןדער ָאד ןעמ ףרַאד סָאװ--

 -עג רעֿכיג ךיז ףיה םייּב טרָאד סאה רע .רעפעפ ףיֹוא עזָאק/ ַא יװ ,ןֿכַאז-ללּכ ףיוא ןיבמ ַא זיא ַאטנעיּפיּבדַאּפ רעה--
 טשינ זיא סאד רעּבָא--ןּפַאכסױא םיא יז לָאז שרעדנַא רעצימע יאולה .ןוה ַא ךָאנ טנוה ַא יװ ,ריא ךָאנ טנָאיעג ךיז טאה רע ןוא ,שרעדנַא סעּפע וצ רעדייא ,לגױפ-לפש םענעי וצ טרַאש
 ןגעװ לײװ ,דגוּב ַא זיא לעשיק זַא ,טשינ ןקייל ךיא ,קיטֿפיװ
 זַא ןכער ךיא רָאנ ,קילּבוּפער עצנַאג יד טוג ץנַאג סײװ םעד
 | | ,רָאלקי טשינ ךַאז םוש ןייק ךָּפנ זיא ןעגנולדנַאהרעטנוא יד ךייש סָאװ

 ,קַאזָאק םוצ טדנעװעג ךיז ַאּבָאלגַאז סאה ָאד
 ?המחלמ רעדָא ,םולשז ןיז טעװס--ךיא יב ןעמ טגָאז ,רַאהַאז ,סָאװ ןוא--
 ןוא ,קיאּור ןייז טֶעװ ןעגנוצָארּפע עטשרק יד וצ ויב--
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 ףױא רעדָא נוא ףױא רעדָא טױט ַא ןעמוק טעװ גנילירפ ןיא

 א ר | ןֿכַאיל יד

 רעד ןַא ,טרעהעג ּבָאה ךיא ;לַאֿפימ רעה ,ךיז טסיירט--

 0 . יב ,םוטעמוא ךיז ט'ירג ןומה

 ששינ ךָאנ זיא עֿכלעזַא סָאװ ,המחלמ ַא ןײז טעװ'ס--

 רעד ךיױא זַא עמ טגָאז זנוא ייּב--טגָאזעג רַאהַאז טָאה--ןעוועג

 ץתונחמ עלַא טימ ןַאֿכ רעד ןוא ןעמוק טעװ ןַאטלוס רעשיקרעט

 היא ןוא טנעָאנ רעד ןיא טײטש יעּב-יַאהּוט טניירפ רעזנוא ןוא

 | | ,םײהַא ןרָאפעג טשינרָאג

 --טרוחעגרעּביא ַאּבָאלגַאז טאה--לַאֿכימ רעה ,ךיז טסיירט--

 .עצנַאג ןייז זַא ,גיניק םעיינ ןגעװ תּואיבנ ַא ןַארַאפ ךיוא זיא'ס

 .ןעמ טעװ ץלַא ןופ רעֿכיג ;תומחלמ ןיא רעּבירַא זעװ הלשממ

 ןגײלנײרַא טשינ דײש יד ןיא דרעװש יד טײצ עגנַאל ַא ךָאנ

 ײװ ןרעװ ןּבירעגסױא תומחלמ עקידרדסּכ ןופ טעװ שטנעמ רעד

 ילרוג רעד ןױש זיא יױזַא רעּבָא ,ןרעק ןקִידרדסּכ ןופ םעזעּב ַא

 -לָאז ,ןגָאלש וצ ךיז ןעמוקסיוא ןױש טעװ סע זַא .רענלעז ןופ

 טסעװ וד ןוא ,לַאֿימ רעה ,רימ ןופ טײװ טשינ ןטלַאה ךיז וטס

 ,המחלמ ןּבָאה רימ ױזַא יװ ,ןעז ןוא ןֿכַאז ענייש וצ .ןקוקוצ ךיז

 ןענעז סע !רעניימ טָאג .ןטײצ עטוג עקילָאמַא יד ןיא ןטלַאהעג

 17 ןוא--ןטייצ עקילָאמַא יד ןופ ןשטנעמ עבלעויד טשינ ןיוש

 ַא טויב וד םגה ,לַאֿכימ רעה ,רעכלעזַא טשינ ךיוא ןיוש טזיּב

 ,טֿכַארּבעגמוא ןענוהָאּב טסָאה וד םגה ןוא רענלעז רעקיטֿכיט

 גָאטשינ--טגָאזעג רַאהַאז טָאה--רַאה ,טֿכער טאה ריא--

 | ..ןטייצ עקילָאמַא ןופ ןשטנעמ יד טציא

 ףוא ןיקסוָאידָאלָאװ ףיוא ןקוק ןעמונעג רע טאה ךָאנרעד

 | :ּפָאק ןטימ ןעלקָאש

 ךענואָאּב ןגָאה לָאז רעטיר רעקיזָאד רעד זַא רעּבָא--

 יב ָאנ !ָאנ--טעגרהרעד
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 ,לטיּפַאק 0

 םעײכָאג וועיק ןייק ןרָאפעגקירוצ זיא רַאהַאז רעטלַא רעד
 -נָא ןיא לײװרעד ןוא ,געט רָאּפַא טורעגּפָא ךיז טָאה רע יװ
 טשינ ןעמיקעגקירוצ ןענעז ןרַאסימָאק יד זַא ,העידי ַא ןעמוקעג
 ןָא טעמּכ וליפא רָאנ ,םולש ףױא ןעגנונּפָאה עסיורג ןָא זיױלּב
 -וצסיוא ןזיװַאּב רָאנ ןּבָאה יײז .טיײקכעלגעמ ַאזַא ןיא ןּביולג
 ןופ תואגח ענירג יד וצ זיּב ׁשזַא דנַאטשליטש -ןּפָאװ ַא ןלעוּפ
 ןעמוקפיונוצ טלָאועג ךיז טאה סע עֿכלעֹו ךָאנ ,רעניַארקוא יד
 רעּבָא .ןעגנולדנַאהרעטנוא וצ טכַאמלופ ַא טימ עיסימָאק עיינ ַא
 ,סױרג יװַא ןעװעג ןענעז ןעגנוגנידעּב ןוא תועיבּת סיקצינלעמֿכ

 ףיא לָאז קילּבּפער יד זַא ,טבױלגעג טשינ טאה רענייק זַא -
 -עגנָא ןטײז עדייּב ןופ ךיז ןּבאה סע .ןייז םיּכסמ ןענָאק ײז
 ןיא טקישעג טאה יקצינלעמכ .ןעגנונּפָאװַאּב צקידלַאװעג ןבױה
 תוחוּכ עלַא ןּופ שארב לָאז רע זַא ,ןאֿכ םוצ ןטייװצ ןֿכָאנ חילש
 ּוװ ,לוּבמַאטס ןײק טקישעג ךיא טאה רע ןףליה וצ ןלייא םיא
 -עגפיוא ךיז טייצ רערעגנעל ַא טייז גיניק םעד דצמ טָאה סע
 -ַאיל ַא ןעמ טָאה קילּבטטער רעד ןיא--יקסנישטעיב רעה ןטלַאה
 ןעמענ ךיז ןלָאז עלַא זַא ,לעפַאּב ַא ףױא טכירעג ךיז עגר עד
 -יטשַאּב רעד ןגעװ תועידי ןעמוקעגנָא ןענעז סע .רעװעג םוצ
 .צנַאל ,ןגָארָארטסָא רעקנעש-ןיורק סעד :םיגיהנמ עיינ ןופ גנומ
 ןופ ןקיטײזַאּב ןקידנעטשלופ ןגעװ ןוא ,ןיעלריפ ןוא ןיקסנָאר;ק
 טאה רעכלעװ ,ןיקצעיװָאינשיװ ןימערעי םינינע עשירעטילימ
 סָאד ןצישַאּב רעטייװ טנָאקעג תוחוּכ ענעגייא ןופ שארפ זיולג
 יד ןױלּב טשינ ,רענלעז סטשריפ םעד זױלּב טשינ .דנַאלרעטָאפ
 .עקילָאמַא יד ןופ רעגנעהנָא יד וליפא רָאֹנ ,סור ןפ עטֿכַאלש
 ןוא לייװ ַאזַא ּבילוצ ןרָאװעג טֿפַארּבעגפױא ןענעז ןטנַאדנעמָאק
 .ָאינשיװ ןטלַאה סָאד ּבױא ןַא ,ט5ער טימ קידנהנעש ,ןחמּוא
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 .ֿכערַאּב עשיטילָאּפ ַא טאהעג ךאנ טאה סנטייװרעד ןופ ןיקצעיוו
 ,ןעגנולדנַאהרעטנוא ףיוא גנונּפָאה ַא ןעועג זיא'ס ןמז-לּכ ,גנוקיט
 ןעװעג המחלמ ַא ןופ לַאפ ןיא םיא ןקיטייזַאּב סָאד רעּבָא זיא
 רענייא רע רָאנ ?ײװ ,ןּבעגרַאֿפ םוצ טשינ רעלעפ רעסיורג ַא

 -ײב ןוא ןיקצינלעמֿפ טימ ןטסעמרַאפ וצ ךיז ןעװעג חוּכּב זיא
 ףוס םוצ .םידרומ יד ןופ גיהנמ ןשידלעה ןקיזָאד םעד ןעמוקוצ
 ידּכ ,שזַארַאּבז ןײק ןעמוקענּפָארַא ןײלַא טשריפ רעד ךיוא זיא
 ףיוא טײרג ןײטש וצ ןוא לייח רעמ סָאװ ןעלמַאזוצפיונוצ טרָאד
 -עג זיא דנַאטשליטשנּפָאװ רעד .המחלמ רעד ןופ ץענערג רעד
 ,טלעטשעגסױרַא ךיז טאה עליײװ עדעי רעּבָא ,ןסָאלשעג ןעװ
 ןסײהעג תמא טָאה יקצינלעמֿכ .תושממ ןייק טשינ טָאה רע זַא
 קידנקוק טשינ ןּבָאה עֿכלעװ ,סעקינװָאקלָאּפ רָאּפ ַא ןעגנערּבמוא
 ,ןקלָאּפ ןוא רעסעלע ןלַאפַאב וצ טּבױלרעד ךיז ךַאמּפָא ןפיוא
 -ַאל יד רעּביא טײרּפשעצ טרָאד ןּוא ָאד ןעוועג ןענעז עֿכלעװ

 ערעטסניפ יד ןקיטלעװַאּב טנָאקעג טשינ טָאה רע רעבָא ,סרעג

 ןגעװ ןּבָאה עכלעװ ,סעדנַאּב עול לָאצ עסיורג יד ןוא ןסַאמ
 טלָאװעג טשינ רעדָא ,טרעהעג טשינ רעדָא דנַאטשליטשנֿפָאװ
 ןקיזָאד ןופ גנוטיײדַאּב יד וליפא ןעמֹינַאב טשינ רעדָא ,ןרעה
 יד ןיא ןלַאפעגנײרַא ןרעדנַא ןכָאנ לָאמ ןייא ןענעז ייז .טרָאװ
 קידנֿפערּב ,ךַאמּפָא ןֿכרוד טנרָאװַאּב ןעװעג ןענעז סָאװ ,ןצענערג
 רעטייוצ רעד ןופ .תוחטבה עלַא סיקצינלעמֿכ ןפוא ַאוַא ףיוא

 ךיז ןּבָאה עֿכלעװ ,תולײיח-הכולמ ןוא עטַאװירּפ יד ןענעז טייז

 ןוא טעּפירּפ םעד רעּבירַא טפָא ,םיחצור יד ךָאנ ןגָאי טזָאלעג
 -צַארּב יד ןיא ףיס ןעגנורדעגניירַא ,טנַאק רעװעיק ןיא ןירָאה
 ךרוד ןרָאװעג ןלַאפַאּב ייז ןענעז טרָאד ,עװטזדּוװעיאװ רעװַאל
 רעייז טפָא ,ןפמַאק עלעמרָאפ ייז טימ טריפעג ןוא ןקַאזָאק יד
 עקידרדסּכ וצ טכַארּבעג טָאה סָאד .ענעסיּברַאפ ןוא עקיטולּב
 ,ךַאמּפָא םעד ןֿכערּב ןגעװ ,עשיקַאזָאק ןוא עשילױוּפ ,סעגַאלקנָא
 -וצּפָא חּוּכִג ןעװעג טשינ ןעמונעג ךוּת ןיא זיא רענייק ןֿכלעװ
 ױזַא ףיֹוא טריטסיוקע טלָאמעד טָאה דנַאטשליטשנּפָאװ רעד .ןטיה
 .יק רעד ןוא ,טייז ןייא ןופ ןיילא יקצינלעמֿכ ליפיוו ףיוא ,ליפ
 טשינ ןענעז טײז רעטייװצ רעד ןופ סענַאמטעה יד ןוא גיג
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 שיטקַאפ ךיז טָאה ת2278 יד רעּבָא--דלעפ-טֿבַאלש ןיא סױרַא
 ןּבָאה תוחוּכ-טּפוה יד רעדייא ךָאנ טרעקַאלפעצ טַאהעג ןיושי
 -ַאװ עטשרע יד רעדייא ךָאנ ןוא ףמָאק םוצ טוָאלעגסױרַא ךיז !

 .ןרעקַאלּפ יד רעירפ יװ ןטכולַאּב ןּבָאה ןלַארטש-גנילירפ עמער
 תוטיחש יד טנײשַאּב ,רעסעלש ,טעטש ,ךעלטעטש ,רעפרעד עקיד
 | ,םיינע עלעלשטנעמ יד ןוא

 שזַארַאּבז ןופ הביבס יד ןיא טזָאלעגּפָארַא ךיז ןּבָאה סע |
 -ַאר ,קידנטֿכעש ,ַאקוונֿפַאמ ,קינלעימכ ,רַאּב ןופ תונחמ-ןקַפועק
 ענייז ךרוד טקיליטרַאפ ימערעי טָאה ייז .קידנענערּב ,קידנריב
 ןעמונעג טשינ לײטנָא ןיײק רע טאה ןילַא ליײװ ,סעקיגוװָאקלָאּפ
 טימ ןוָאלסױרַא ךיז קידנליוו ,המחלמ רעניילק רעקיזָאד רעד ןיא
 סענאמטעה יד ךיוא ןעו ,טלָאמעד טשרע המחלמ רעצנַאג רעד
 ,טֿכַאלש רעד וצ ןרישרַאמסױרַא ןלעװ

 -ַאּב טימ סנטסָאּפרָאפ טקישעגױעדנַאנַאפ רעּבירעד טָאה רע
 רַאפ תוילת טימ ,טולּב רַאפ טולּב טימ ןלָאצ ןלָאז יז זַא ,ןלעפ
 סוניגנָאל רעה קעװַא זיא ערעדנַא ןשיװצ .תוחיצר ןוא תולזג
 רעּבָא תויה ,וָארטסָא ינרַאשס ייּב טעליקעג ןוא ַאטנעיּפיּבדָאּפ
 טימ ןוא ,טֿבַאלש רעד ןיא רג ךעלקערש ןעוועג זיא רע יװ
 ןיא ןייז-ילּכ טימ ןרָאװעג טּפַאכעג ןענעז סָאװ ,ענעגנַאפעג יד
 .רעד םיא ןעמ טָאה ,דלימ וצ ןעגנַאגַאּב ךיז רע זיא ,טנעה יד
 ץֿכלעזַא ןיא רעּבָא ךיז טאה סרעדנוזַאּב .טקישעג טשינ רעמ ראפ
 טאה רעכלעוו ,יקסוָאידָאלָאװ רעה טנֿכײצעגסױא סעיצידעּפסקע
 ַא ןעניפעג טנָאקעג ןלושרעיװ ןייא ןיא רָאנ טנַאזיטרַאּפ סלַא
 עכלעזַא טֿפַאמעגּרורד טשינ טאה רענײק םורָאװ .טנערוקנַאק
 -עגמוא ױזַא טנָאקעג טשינ טָאה רענייק ,ןשרַאמ עלענש-ץילּב
 ,לַאפנָא ןקידהמיא ןַא ןיא ןּפַאלקעצ םיא ,אנוש ַא ןלַאפַאּב טכיר
 ןעגנעה ,ןליוקסיוא ,ןּפַאֿפ ,ןטייז ריפ עלַא ףיוא ןטײרּפשעצ
 ןופ ןוא רבד-םש ַא ןרָאװעג תורּובג ענייז ךרוד רֶע זיא ןֿפיגניא
 זיִּב ץרעמ ףוס ןופ .טשריפ ןופ גנילְּביִל ַא טייז רעטייוצ רעד
 .רַאפ ןײלַא יקסװָאידאלָאװ רעה טאה לירּפַא ןופ טפלעה יד ןיא
 זןיא יײז ןופ עדעי סָאװ ,תונחמ-רקפה עשיקַאזָאק ןּביז טקיליט
 זיא רע ןוא ,גנולײטּפָא ןייז ןופ רעקרַאטש לָאמ יירד ןעװעג
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 לָאמַא סָאװ ןזיװעגסױרַא ןוא טעּברַא רעד ןיא ןרָאװעג דימ טשינ
 םענעסָאגרַאפ ןופ טּפעשעג םיא טלָאװ ר רע יװ ךיילג ,טּומ רעמ
 | | ,טולּב

 טָאה ,דש רעניילק רעד רעֿכיג ןוא ,רעטיר רעניילק רעד
 -ַאֹּב םיא לָאז רע זַא ,ַאּבָאלגאז רעה םעד טדערעגוצ קרַאטש
 ןופ רעמ טאה רע לייװ ,סעיצידעּפסקע עקיזָאד יד ןיא ןטיײלג

 .ֿכַאלש .רעטצעזעג רעד רעּכָא ,אתּורבח ןייז טַאהעג ּביל ץלַא
 -גגלָאפ טימ ןשינעדערנָא עלַא טלעטשעגנגעקַא ךיז טאה ץישט
 | :ץּוריִּת ןקיד

 -ָאד יד רַאפ ,לַאנימ רעה ,ךיא ּבָאה ךיוּב ןסיורג וצ ַא--
 רעדעי גױט םעד ץוח ַא ןוא ,ןעלגנַארעג ןוא ןשינעלסיירט עקיז
 גָאט ןלעה ןטימ ןיא ןקלַאּפַאּב ןרַאזה טימ .שרעדנַא סעּפע וצ

 ןַּאֿכרַאפ ,סרעגַאל ןכַאמ בורח ,םיאנוש ןופ הנהמ עטכידעג ַא
 ןפַאשַאּב טָאג ךימ טָאה וצרעד ,אדבּוע ןיימ ןיא סָאד--ןענָאפ

 -רענרעד ןיא ,טֿכַאנייּב ךיִז-ןגָאא סָאד רעּבָא ;טכיטשַאּב ןוא
 ּוד לייו ,ריד רַאפ רעביא ךיא זָאל--םיעשר ךָאנ ,רעטנָאלּפ
 רעט5ײל םוטעמוא ךיז טסּפוטש ןוא לדָאנ ַא יװ קישטילג טויג

 -עצ רעסעמ ליו ןוא רוד ןטלַא ןופ רעטיר ַא ןיּב ךיא .ךרוד
 -דגַאי ַא יװ ,ןגָאי ךיז רעדײא ,טוט ביל רעד יװ יױזַא ,ןקילפ
 ךינ ךיא זומ קלעמעג-טנװָא ןֿכָאנ ,ס:קירעּביא .דלַאװ ןיא טנוה
 .טייצ עטסעּב ןײמ ןיא סָאד לײװ ,ןפָאלש

 וא ןילַא ןרָאפעג הרירּב-ןיאּב זיא יקסווָאידָאלָאװ רעה
 -ץגסױרַא רע יא לָאמ עטצעל סָאד .תונוחצנ .ןטלַאהעגּפָא ןיײלַא

 -וקעגקירוצ רעּבָא רע זיא יַאמ ןטיט ןיא ןוא לירּפַא ףוס ןרָאפ
 -עג טלָאװ רע יװ ךיילג ,קיטעמוא ןוא ןגָאלשעגרעדינ ױזַא ןעמ
 וליפא ךיז טָאה ױזַא .ןשטנעמ יד ןריולרַאפ ןוא הלּפמ ַא ןטיל
 ,גנוניימ עשלַאפ ַא ןעועג זיא סָאד רעּבָא ,ןטכודעגסיוא ןעמעלַא
 עיצידעּפסקע רערעוװש ןוא רעגנַאל רעקיזָאד רעד ןיא ,אברדא

 -טסָא טייז ענעי ףיוא ןויּב שזַא טרַאּפשעגנָא יקטוװָאידָאלָאװ טָאה
 ַא טשינ טקיליטרַאּפ רע טאה טרָאד ןוא ,ַאינװָאלָאה ייּב גָאר
 -ײטּפָא ןַא רָאנ ,ןומה ןופ ןענַאטשַאּב זיא סָאװ ,הנחמ עטושּפ
 ריא ןופ טפלעה א סָאװ ,רעשזָארָאּפַאז טרעדנוה ךָאּפ ַא ןופ גנול
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 ךיא ןעמונרַאפ טפלעה עטייװצ יד ןוא טעליױקעגסױא רע סָאה
 -יט רעד ןעװעג רַאפרעד ןיא שודיח רעמ ךָאנ ,טפַאשנגנַאפעג |
 :ףעליײרפ עבטּב ןייז טקעדַאּב לפענ ַא יװ טאה סָאװ ,רעצ רעפי
 רעה ,ןופרעד הּבס יד ןסיװ טלָאװענ רלַאּב ןבָאה ךס ַא ,םיִנפ
 ךוא ,טגָאזעג טשינ טרָאװ ןייק םענייק רעּבָא טָאה יקסווָאידאלָאװ
 ךגנַאל ַא ףױא קעװַא רע זיא ,דרעפ ןופ ּפָארַא זיא רע רָאנ יו
 עטנצקַאּבמוא יײװצ ןופ גנוטײלגַאּב רעד ןיא טשריפ םוצ סעומש
 םּוצ ןעגנַאגעג ייז טימ ןעמַאזוצ רע זיא ךָאנרעד ןוא ,רעסיר
 ,יד םגה ,ץעגרע ןיא יז קידנטלַאהרַאפ טשינ ,ַאבָאלגַאז רעה
 -גָא געװ ןפיוא םיא ןּבָאה ,סעיינ .ךָאנ טוהל ןעװעג ןענעז סָאװ
 ,לּברַא ןרַאפ טּפַאכעג

 קוק ַא גנורעדנּוװרַאפ רעסיוועג ַא טימ טָאה ַאּבָאלגַאז רעה
 רעירפ טָאה רע עכלעװ ,ןענױשרַאּפ עקיזיר יײװצ יד ףיוא ןוטעג
 תהעּבלה רעײז סָאװ ןוא ,ןעזעג טשינ ןּבעל ןײז ןיא לָאמניײק
 -עג תודע טאה סמערַָא יד ףיוא ךעלפײלש ענעדלָאג יד טימ
 יקטווָאידָאלָאװ ,ײמרַא רעשיװטיל רעד ןיא ןעניד ײז זַא ,טגָאז
 | ;ןּפורעגנָא ךיז טאה

 ,ןוָאלנײרַא טשינ סענײק טסײה ןוא ריט יד .טכַאמרַאֿפ--
 ,םינינע עקיטֿכיװ ןגעװ ןוט-טעומש ַא ןפרַאד רימ לייוו

 .ךוא רעניד םעד לעפַאב ַא ןּבעגעגסױרַא טאה ַאּבָאלגַאז
  ,ענעמוקעגנָא יד ףױא ןקוק קיאּורמוא ןעמונעג רֶע טָאה .ךָאנרעד
 ילד ןבָאה תורושּב ץטוג ןייק זַא ,רעמינּפ ערעיז ןופ קידנגנירד
 ,ןגָאזוצנָא טשינ

 קידנוײװנָא ,טגָאזעג יקסווָאידָאלָאװ טאה--ןענעז סָאד--
 ןוא רּי :שטיװעצרוק-ַאהילּוּב ןטשריפ יד--טייל עגנוי יד ףיוא
 | ..יעשזדנַא

 --עגסיוא ַאּבָאלגַאז טָאה--! רעדניק-רעטסעווש סאנעלעה--|
 ,ןגירש

 לָאמַא ףיוא עדייּב ןוא טגיײנרַאפ ךיז ןּבָאװ ןטשריפ יד
 ;ןוטעג גָאז ַא

 .ַאנעלעה רעגעּברַאטשרַאפ רעד ןופ רעדניק-רעטסעווש--
 -ךיילּב ןרָאװעג עגר ןייא ןיא ןיא םינּפ טור סַאּבָאלגַאז
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 ךיילג ,טפול יד ןשטַאּפ ןעמונעג טנעה יד טימ סָאה רע ןָאלּב

 . ,ליומ סָאד טנפעעג טָאה רע ,ןפָארטעג םיא טלָאװ ליױק ַא יװ
 ןגיוא יד טצָאלגעגסױא טאה ,ןּפַאֿב םעטָא םעד קידנענַאק טשינ

 :טצכערקעגסירַא :רעסעּב רעדָא ,טגָאזעג ןוא
 ?שטייט'ס--
 -טנעעג טּבירטַאּב יקסװָאידָאלָאװ טאה--תועידי ןַארַאפ--

 ןטוג; ןופ רעטסיולק ןיא ןעמוקעגמוא זיא ןיטשריפ יד זַא--טרעפ
 ,יַאלָאקימ

 ןיא טקיטשרעד ךיר טימ טָאה ןומה רערעטסניפ רעד--
 ,סעקשַאנָאמ קיצנַאװצ ךרעּב ןוא סנייליירפ ףלעװצ רעמַאק ַא
 טאה--רעטסעװש רעזנוא ןעװעג ךיוא זיא סע עכלעװ ןשיװצ

 ,ןבעגעגוצ ר רעה
 "נָא טשינ ךיז טרָאװ ןייק טימ לָאמ סָאד טָאה ַאּבָאלגַאז

 םיא ןיא ,ָאלּב ןעוװעג רעירפ זיא סָאװ ,םינּפ סָאד רָאנ ,ןפורעג
 ןּבָאה ,ןעװעג ייברעד ןענעז סָאװ ,יד זַא ,ןרָאװעג טור ױזַא
 ּפָאק ןיא ןגָאלש טשינ םיא לָאז טולּב סָאד זַא ,טַאהעג ארומ

 ףיוא ןלַאפעגּפָארַא ןעמערּב יד םיא ןענעז זײװֿכעלסיּב ;ןײרַא
 ןוא ,טנעה יד טימ טלעטשרַאפ ײז רע טאה ךָאנרעד ,ןגיוא יד
 :ץֿפכערק רעיינ ַא ןסירעגסױרַא ךיז טָאה ליומ ןופ

 | / !טלעװ !טלעװ !טלעוװ--
 :ןגָאלק ןעמונעג ןּבָאה יקסווָאידָאלָאװ ןוא ןטשריפ יד ןוא
 ,טניירפ ןוא םיבורק ןעמוקעגפיונוצ ךיז רימ ןענעז טָא--

 רעד טאה--ףליה וצ ,לדײמ טנחַאּב ,ריד ןעמוק טלָאװעג ןוא

 ןענעז רימ רעּבָא--טגָאזעג קידנצכערק רדסּכ ,רעטיר רעגנוי
 -נוא גױט סָאװ וצ .טעּפש וצ ןעמוקעג ףליח רעד טימ םינּפא
 ,הרובג ןוא ןדרעװש ערעזנוא ןגיוט סָאװ וצ ,ןליו רעטוג רעז
 .ןשיװצ ,טלעװ רערעסעב ,רערעדנַא ןַא ףיוא ןיוש טויּב וד זַא
 ,הּכלמ רעשילמיה רעד ןופ ןעמַאד-ףיוה יד

 ןעמעו ,רוי רעקיזיר רעד ןפורעגסיוא טָאה--!רעטסעװש--
 זנוא היגרַאפ--רָאה יד יב ןוטעג-סיר ַא יינספיוא טָאה רעצ רעד

 טולב ןייד ןיפ ןּפָארט ןדעי רַאפ ןלעװ רימ ןוא ,דניז ערעזנוא
 ,ןסיגםיוא רעמע ןצנַאג ַא
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 ! .ןּבעגעגוצ יעשזדנַא טאה--ןפלעה טָאג זנוא לָאז ױזַא--
 םוצ טנעה יד טקערטשעגסױא ןבַײה רענעמ עדייּב ןוא

 ,לגַאּב רעד ןופ ןביהעגפיוא ךיז טאה רעדיוו ַאּבָאלגַאז ,למיה
 .לקַאװ ַא ךיז טָאה ,ןַאשטּפַאט םוצ טירש רָאּפ ַא טכַאמעג טָאה
 ,דּליּב ןרַאפ ינק יד ףױא ןלַאפעג ןוא רוּכש ַא יװ ןוטעג

 יד ןפורעגנָא סָאלש ןפיא ךיז ןגָאה םורַא עליו ַא ןיא
 וִזַא ןעגנולקעג ןוא טײצ-גָאטימ טגָאזעגנָא ןּבָאה סָאװ - ,ןקָאלג
 | ,ןקָאלג-היול יװ .קיטעמוא

 -יװ יקסוָאידָאלָאװ טָאה--!ָאטשינ ,ָאטשינ ןיוש זיא יז--
 ,ןײרַא ןעלמיה יד ןיא ןעמונעג יז ןּבָאה םיֿכאלמ יד-טגָאזעג רעד
 ,ןצֿפערק ןוא ןרערט זנוא קידנזָאלרעּביא

 ףוג ןקיד סַאּבָאלגַאז רעה טלסיירטעגפיוא טאה ןצכולש ַא
 ןקָאלג יד ןוא טגָאלקעג ץלַא ןגָאה ייז ןוא ,טלסיירטעג םיא ןֹוא
 | .ןעגנ,לקעג ןבָאה

 וליפא טָאה'מ--טקיאּורַאּב ךיז ַאּבָאלגַאז טָאה ףוס םוצ
 .טנַא קידנעינק רע זיא קָאטײװ ןופ דימ זַא ,טניימעג תליחּת
 .םיוא רֶע ןיא םורַא טייצ עסיוװעג ַא ןיא רעּבָא ,ןרָאװעג ןפָאלש
 זיא סָאד רעּבָא ;ןַאשטּפַאט ןפיוא טצעזעג ךיז ןוא ןענַאטשעג
 -עג ןענעז ןגוא ענייז :שטנעמ רערעדנַא ץנַאג ַא ןעװעג ןיוש
 ןטלַאהעג רע טָאה ּפָאק םעד ,טולּב טימ ןפָאלרַאפ ןוא טור .ןעוו
 שוַא ןעגנָאהעגּפָארַא םיא טאה ּפיל עטשרעטנוא יד ,טזָאלעגּפָארַא
 -פָא ןא טגײלעגסױא םיא ךיז טָאה םינּפ ןפױא ,דרָאּב יד ףיוא
 -עג תמאּב טָאה'מ זַא ,יװַא--טײקטרעטלערַאפ ַא ןוא טייקיטנעה
 -ידתולדג רעד ,ַאּבָאלגַאז רעה רעקילָאמַא רעד זַא ,ןעניימ טנָאק
 ןוא ,ןּברָאטשעג זיא ,ַאּבָאלגָאז רעקיטומ ,רעטמיורעגפיוא ,רעק
 -עגָאלשעגרעדינ ןוא רעטקירדעגוצ ַא ,ןקז ַא רָאנ זיא ןּבילּברַאפ
 : ,רעטלע ןפיט ןופ רענ

 -יד ןוֿפ טסעטָארּפ ןפיוא קידנקוק טשינ ןיא לָאמַא טימ
 ןוא ַאטנעיּפיּדָאּפ רעה ןײרַא ,ריט יד ןטיהעג טָאה סָאװ ,רענ
 ;שינענײװַאּב ַא ןוא שינעגָאלק ַא ןּכױהעגנָא ךיז טאה רעדיוו
 -ַאֹב עטשרע סָאד ןוא יגָאלוָאר טנַאמרעד טָאה . רעניװטיל רעד
 -גיש ןוא טייקגנוי ,ןח ןסיז ריא ,ןיטשריפ רעד טימ שינעגעג
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 ,רעצימע ןַארַאפ זיא סע זַא ,טנַאמרעד רע טָאה ףוס םוצ ,טייק
 .,ןתח רעד טסייה סָאד ,עלַא יז ןופ רעֿכעלקילגמוא זיא סָאװ |

 ןגערפסיוא םיא ןגעוו ןעמונעג טאה רע ןוא--יקסוטעשקס רעה
 .רעטיר םעניילק םעד

 ןיא יקצערָאק טשריּפ םייּב ןּבילּבעג זיא יקסוטעשקס--
 טרָאד טגיל ןוא וועיק ןופ ןיהַא ןעמוקעג זיא רע ,ץערָאק
 טָאה--טלעוו רעד ףיוא ךיז טוט סע סָאװ קידנסיװ טשינ ,קנַארק
 : ,טגָאזעג יקסווָאידָאלָאװ רעה

 טָאה--?ןרָאפ םיא וצ ןלָאז רימ זַא ,קיטיונ זיא רשפא--
 | | ,טגערפ;ג רעניווטיל רעד

 יקסװָאידָאלָאװ טָאה--ןיהַא ןרָאפ וצ סָאװ ךָאנ ָאטשינ--
 .עג ןייז רַאפ בּורע זיא רָאטקָאד סטשריפ םעד--.טרעפטנעעג)
 . -לָאּפ סקינימ} ז טשריפ ,יקסלָאדָאֿכוס רעה טרָאד ןַארַאפ :טנוז

 -נוא ךיוא ןַארַאפ ,טניירפ רעסיורג סיקסיטעשקס רעּצָא ,קינװָאק
 רעייז רעטנוא םיא ןטלַאה עדִייּב ;יקסװָאֿכיליװשטַאז רעטלַא רעז
 ,סָאד ןוא ,טשינ םיא טלעפ ךַאז םוש ןייק .ץוש ןוא החגשח
 .רעסעּב ךָאנ םיא רַאפ זיא ,םישוח ןָא טגיל רע סָאװ

 טָאה--טגָאזעג רעניװטיל רעד טָאה--!טָאג רעקיטֿכעמ ָא--

 יי ?ןגיוא ענעגיא יד טימ ןיקסוטעשקס ןעזעג ריא
 זַא ,טנָאזעג טשינ רימ טלָאװ ןעמ זַא רֶעֹּבֶא ,ןעזעג--

 ױזַא ,ןענעקרעד ןעװעג טשינ םיא ךיא טלָאװ ,רע ןזיא סָאד
 ,קנערק ןוא םירּוסי יד םיא ןּבָאה טרעדנערַאפ

 ?טנעקרעד ךייא טָאה רע ןוא--
 -עג טשינרָאג טָאה רע םגה ,טנקקרעד רע טָאה אמּתסמ--

 ,ּפָאק ןטימ ןוטעג לקָאש ַא ןוא טלֿכײמשעג טָאה רע לייוו ,טגָאז
 טשינ) רעגנעל בָאה'כ זַא ,קָאטיײוװ ַאזַא ןעמונעגנָא טאה ךימ ןוא

 שזַארַאּבז .ןייק רעהַא ןייג ליװ יקצערָאק טשריפ ,ןּבילּב טנָאקעג
 ,םיא טימ ןעמַאזוצ ןיײג טעװ יקסווָאֿכיליװשטַאז ,ןקלָאּפ יד טימי

 ןיא ןזָאל ךיז טעװ רע זַא ,טרעװש יקסלָאדָאֿכוס רעה ךיוא ןוא
 םעד ןלעּפַאֿב םיא לָאז יקינימָאד טשריפ- ןליֿפא ןעוו . ,ןײרַא געוז
 רֶע בוא / ,ןיקסוטעשקס} רעהַא - .ןעגנערּב ךיוא ןלעוו ייז . .ךּפיה;

 : .ןעמוקרעּביא קנערק יד טעוז
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 . ןופ טוט ןגעו תועידי יד ריא טאָה ןענַאװ ןופ ןוא--
 ןּבָאה-טגערפעג רעטייו  סוניגנָאל רעה טָאה--?ןיטשריפ רעד
 ,ןּבעגעגוצ רע טָאה--!טֿכַארּבעג יז רעטיר עקיזָאד יד טשינ

 | .,ןטשריפ יד ףיוא קידנזײװנָא

 ץלַא ןגעװ ףַארט ַא ךרוד ןּבָאה רעטיר עקיזָאד יד .ןיינ--
 . -רַאפ טימ ןעמוקעג ןענעז יז ןיהוװ ,ץערָאק ןיֵא טסּוװרעד ךיז
 -עג ײז ןענעז רעהַא ןוא ,עדָאװעיָאװ רענליוו ןופ ןעגנוקרַאטש

 י = -

  -ָ}ג יײז ,ןּבָאה טשריפ רעזנוא וצ ךיוא לייו ,רימ טימ ןעמוק

 .עדָאװעיָאװ ןופ ווירּב טַאה

 סע רעװ ,רימ טגָאז רעּבָא .,ןיוש ךיוא רימ ןסייוו סָאד--

 .{ןיטשריפ רעד ןופ טױט ןגעװ טגָאזעג ךײא טאה

 ןופ סײװ רע ןוא ,יקסווָאֿביליװשטַאז רימ טָאה טגָאזעג--
 וצ תושר ןּבעגעג יקצינלעמֿכ טָאה ןיקסוטעשקס .ןיקסוטעשקסי
 לֶאו ןײלַא טילָאּפָארטימ רעד ןוא ןיטשריפ יד וועיק ןיא ןכוז

 יד רעּביא רקיע רעד טכוזעג ןּבָאה יז .ןפלָאהעג ןכָנה םיא
 ןיא ןּבילּברַאפ ןענעז סָאװ ,עקירעזנוא עלַא לייוו ,סרעטסיולק |

 זַא ,טניימעג ןּבָאה יז .ןטלַאהַאבסױא טרָאד ךיז ןּבָאה ,וועיק
 יד ןופ םענייא ןיא ןיטשריפ יד ןטלַאהַאּב- ןוהָאּב טָאה אמתסמ

 טימ לופ ןעװעג ןוא טֿכוזעג 4,טֿפעג ןּבָאה יז .סרעטסיולק
 .סיולק ןיא טָאה ןומה רעד זַא ,טסּוװעג ןּבָאה ייז םגה ןוחטּב
 -יירפ ףלעװצ ךיור טימ טקיטשרעד "יַאלָאקימ . ןטוג, ןופ רעש

 -אֹּב ףיוא זַא ,טרעֿכױזרַאפ טָאה ןילַא טילָאּפָארטעמ רעד .סנייל
 טלעטשעגסױרַא רעּבָא) ,ןפרָאװעג טשינ ךיז יז ןטלָאװ הלּכ סנוה

 ,שרעדנַא סעּפע רָאג ךיז טָאה

 - ן"ַאלָאקימ ןטוג,| םייּב .ןעװעג ,סע .טסייה ,יז זיא-- |

 םעד ןפָארטעג רעטסיולק ןייא ןיא טאה יקסוטעשקס .ָאי--)
 ןוא ,ןטלַאהַאּבסױא טרָאד ךיז טאה סָאװ ,שטילרעי םיכַאָאי רעה

 . ,טגערפעגסיוא ןיטשריפ רעד ןגעװ ןעמעלַא טאה רע יװ ױזַא

  -עג םיא טָאה שטילרעי רעה ןוא ;טגערפעג םיא ךיוא ךע טאה

 זָאק יד ןּבָאה ,ןעװעג ָאד ןענעז סָאװ ,סנײלײרפ עלַא :טגָאז
 -ץז "יַאלָאקימ ןטוג, םייּב רָאנ ,ךיז וצ ןעמונעגוצ רעירפ ןקַאז
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 -רעד רעטעּפש טָאה'מ עֿכלעװ ,סנייליירפ ףלעװצ ןּבילּברַאפ ןענ

 -יירפ ןייז טלָאזעג ךיוא טָאה ייז ןשיװצ ןוא--ךיור ןטימ טקיטש

 טרייל שטילרעי רעה סָאװ ,רעּבָא םעד ּבילוצ .שטיוועצרוק ןייל

 סײװ קערש רעקידרדסכ ןופ ןוא תעגושמ-סגנוגלָאפרַאפ ַא ןופ

 יקסוטעשקס טָאה ,םיא טימ ךיז טוט סע סָאװ טשינ טעמּכ רע

 ןפָאלעג לָאמ ןטיײװצ םוצ דלַאב ןיא ןוא טּבױלגעג טשינ םיא

 -מוא םוצ .לָאמַאֿכָאנ ןגערפ "יַאלָאקימ ןטוג, ןופ רעטסױלק ןיא

 ןענעז ייז ןופ יירד סָאװ ,סעקשַאנָאמ יד ןּבָאה רעּבָא קילג

 -עג טשיג ,רעמַאק רעּבלעז רעד ןיא ןרָאװעג טקיטשרעד ךיוא

 ,טלשמעגּפָא ייז טָאה יקסוטעשקס רעּבָא ןעװ ,ןעמָאנ ןייק טסּוװ

 וַא זַא ,טגָאזעג יז ןּבָאה ,ןעזעגסױא טָאה ןיטשריפ יד יװ

 ןרָעפעגסױרַא יקסוטעשקס ןיא טלָאמעד .ןעוועג טרָאד זיא לדיימ

 י .ןרָאװעג קגַארק דלַאּב ןוא וועיק ןופ

 .,ךָאנ טּבעל רע סָאװ ,שּודיח ַא--
 רעטלַא רענעי טשינ ןעװ ,ןּברָעטשעג יאדוא טלָאװ רע--

 -עג רעד תעּב החגשה טַאהעג םיא רעּביא טָאה רעֿכלעװ ,קַאזָאק

 טימ רעהַא ןעמוקעג ךָאנרעד זיא ןוא ,שטיס ןיא טפַאשנגנַאפ

 -עג רעדיװ םיא רע טאה קידנרעקקירוצ ןוא ,םיא ןופ ווירּב

 ןוא ץערָאק ןיק טריפעגקעװַא םיא סָאד טאה רע .ןֿכז ןפלָאה

 ,טנעה סיקסווָאֿפיליװשטַאז רעה ןיא ןּבעגעגרעּביא

 לָאמניײק ןױש ךיז טעװ רע לייװ ,ןציש טָאג םיא לָאז--

 ,טגָאזעג סוניגנָאל טָאה--ןטסיירט טשינ רעמ
 -טױט ַא ןוא ןרָאװעג ןגיװשטנַא זיא יקסווָאידָאלָאװ רעה

 ךיז ןּבָאה ןטשריפ יד .עלַא ןשיװצ טשרעהעג טאה טייקליטש

 טימ גנוגעװַאּב ןָא ןסעזעג ןוא סמערָא יד ףױא טרַאּפשעגנָא
 יד ןּבױהעגפיוא טָאה ַאטנעיּפיּבדָאּפ } ןעמערּב עטשטיינקעג

 טלעטשעגנָא טאה .ַאבָאלגַאז רעה ןוא ,ךיוה יד ןיא ןגיוא

 ,טנַאװ עקידרעּביאנגעקַא יד ףיוא קילּב ןטרעוװילגרַאפ ןייז

 -רַאפ רעטספיט רעד ןיא ןעקנוזרַאפ ןעװעג טלָאװ רע יװ ךיילג

 | : ,גנוטֿפַארט
 ,טגָאזעג םיא וצ יקסװָאידאלָאװ טָאה--!ףיוא ךיז טּפַאֿכ--

 {ױזַא ריא טֿכַארט סָאװ ןגעװ--.סערָא ןרַאפ םיא קידנעלסיירט
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 .רהאצמה ערעיײא עלַא ןוא ןטֿכַארטסױא טשינרָאג ןוש טעװ ריא

 ,הלועּפ ןייק ןּבָאה טשינ ןלעו

 "עג ַא טימ טרעפטנעעג ַאבָאלגַאז טָאה--סע סייוו ךיא--

 ֿבָאה ןוא טלַא ןיִּב ךיא זַא ,טֿכַארט ךיא רעּבָא--םיטש רענעֿכָארּב

 = ,טלָאװ רעד ףיוא ןוט וצ סָאװ טשינ



 לטיּפַאק 1

 געט רָאֹּפַא טימ יקסווָאידָאלָאװ טָאה--רָאפ ךיז טלעטש--

 טָאה שטנעמ רעקיזָאד רעד זַא--ןעניגנָאל וצ טגָאזעג רעטעּפש

 -לע טלָאװ רע יװ ךײלג ,טרעדנערַאפ ױזַא העש ןיא ןיא ךיז

 -ײרַאּב ַאזַא ,רעקיטסול ַאזַא .רָאי קיצנַאװצ טימ ןרָאװעג רעט

 -ּוא יז ןיא טָאה רע זַא ,עואצמה ןיא רעֿכײר ַאזַא ,רעקידוועד

 ערַאּפ יד רע טזָאל טציא ןוא ,ןגיטשעגרעּבירַא ןײלַא ןסעסיל

 טגָאלק ,רע טלמערד געט עצנַאג רָאנ ,סױרַא טשינ ליױמ ןופ

 ,טסּוװעג ּבָאה'5 .ףָאלש ןופ יװ טדער ןוא טײקטלַא ףיוא ךיז

 ,טֿכירעג טשינ ךיו ּבָאה'כ רעּבָא ,טַאהעג ּביל יז טאה רע זַא

 | ,הגרדמ ַאזַא זיּב זַא
 -עג רעניװטיל רעד טָאה--שודיח רעד ןעד זיא סָאװ--

 ןרָאװעג קרַאטש סרעדנוזַאּב זיא רע--ץכערק ַא טימ טרעפטנע
 סנוהָאּב ןופ ןסירעגסױרַא יז טָאה רע לײװ ,ןדנובעגוצ ריא וצ

 ןוא תונּכס ליפ יֹוזַא ןענַאטשעגסױא ריא ּבילוצ ןיא ןוא טנעה

 ןעװעג זיא סע ןמז-לכ .ןפָאלטנַא ריא טימ זיא רע ןעװ ,תורצ

 תואצמה עניײז ןיא טפַארק ןוא טומ ןענופעג רע טָאה ,גנונּפָאה ַא
 רע טָאה טציא ןוא ,סיפ יד ףיױא ןטלַאהעג ךיז טאה רע ןוא
 זיא רע לײװ ,טלעװ רעד ףיא ןוט וצ סָאװ טשינ תמאּב ןיוש

 וצ ץרַאה ןיז ןעמעװ טימ טשינ טָאה ןוא סַאזנײא ןּבילּברֲאּפ
 ,ןדנוּברַאפ

 לייו ,םיא טימ ןעקנירט וצ ךיוא טוװּורּפעג ןיוש ּבָאה'כ--

 -ָאמַא ןייז ןרעקקירוצ םיא טעװ הקשמ יד זַא ,טפָאהעג בָאה'ֿכ

  ףפלָאהעג טשינ ךױא טָאה סָאד רעּבָא--טײקטמיױרעגפיוא עקיל
 ,לָאמַא יו טשינ ךיז טהמֿכה רע רעּבָא ,רע טקנירט ןעקנירט
 ,טגָאלק ןוא טנייו רָאנ ,תורּובג ענייז ןגעװ טשינ טלייצרעד

 ,טפָאלש ןוא ךיוּב ןפיוא ּפָאק םעד ּפָחרַא רע טגנעה ךָאנרעד

02 



 רעמ זיא יקסוטעשקס רעה וליפא יצ ,טשינ ןױש סיײװ ךיא
 ,םיא ןופ טלפיײװצרַאפ

 ַא ןעװעג טרָאפ זיא רע לײװ ,דָאש רעסיורג ַא זיא'ס--
 טָאה רע .לַאֿכימ רעה ,םיא ּוצ ןייג רימָאל !רעטיר רעסיורג
 ןעּפעשט וצ ךימ ןוא רימ ןופ ןֿכַאמ וצ קוה עבט ַא טַאהעג
 -יימ טָאג .וצרעד קשח ַא ןּפַאֿכנַא ךױא טציא םיא טעװ רשפא
 שטנעמ רעֿכעלײרפ ַאזַא .:סָאד ךיז ןרעדנע ןשטנעמ יװ ,רענ
 יב !ןעווע ג-

 זיא'ס--טגָאזעג יקסװאידָאלָאװ רעה טאה--ןייג .רימָאל--
 ,טנװָא ןיא רעװש סרעדנװַאב ןיא םיא רעּבָא ,טעּפש ןױש
 טֿכַאנײּב רע ןָאק ,גָאט ןצנַאג ַא טלמערד רע יװ םעדכָאנ לייוו
 | ,ןפָאלש טשינ

 ' ןופ ריטרַאװק ןיא קעװַא עדייב יז ןענעז קידנדער ױזַא
 םייּב ןקידנציז ַא ןפָארטעג ןּבָאה יז ןֿכלעװ ,ןַאּבָא;גַאז רעה
 .טנַאה רעד ףױא טרַאּפשעגנָא ּפָאק ןטימ ,רעטסנעפ םענעפָא
 עדעי טרעהענפיוא טאה סָאלש ןיא גטעּפש ןעװעג ןיוש זיא ס-
 .עגסיוא טימ ןפורעגרעּביא ךיז ןּבָאה ןֿכַאװ יד רָאנ ,גנוגעוַאּב
 ןליײט סָאװ  ,סרעטנָאלּפ-ןסקיװעג יד ןיא ןוא ,ןעמיטש ענעגיוצ
 .סױרַא לגייפ.ליּפש יד ןּבָאה ,טָאטש רעד ןופ סָאלש םעד פָא
 ַאזַא ןיא ןלערט-טֿכַאנ עקידנקַאנק ,עקידנפייפ ערעײז ןטָאשעג
 -ץפָא ןֿכרוד .גנילירפ ןיא ןגער-סָאג ַא ןופ סנפָטִרט יד יװ ,עפש
 ןוא טפול-יַאמ עמערַאװ יד ןעגנורדעגניירַא זיא רעטסנעפ םעק
 -טלגַאז רעה ןטכױלַאּב ןֹּבָאה עֿפלעװ ,ןלַארטש-הנבל עלעה יז
 -נָאהעגפָארַא זיא סָאװ ,ּפָאק ןלָאג ןייז ןוא םינּפ קיטעמוא טאב
 | | | ,טכורג רעד ףיוא ןעג

 ,טגָאזעג סרעטיר עדייּב ןּבאה--ךייא טנװָא ןטוג ַא--
 ,טרעפטנעעג ַאּבָאלגַאז טאה--טנוװָא ןטוג ַא--
 ןוא רעטסנעפ םייּב טֿכַארטרַאפ ױזַא ריא טייטש סָאװ--

 | ,טגערפעג יקסװָאידאלָאװ טאה--?ןפָאלש טשינ טײג
 | ,ןוטעג ץפיז ַא טאה ַאּבָאלגַאז
 -עג רע טאה--ףָאלש ןײק טשינ ךימ טמענ סע לייוו---=

 ףיא ןיב ,קירוצ רָאי ַא טימ--םיטש רעליופ ַא .טימ טרעפטנע
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 ."*עד ןױא ןוא ןענוהָאּב ןופ קילמאהַאק םייּב ריא טימ ןפָאלטנַא

 דיא ֹוװ ןוא ,טרעׂשטיװצעגוצ ױזַא זנוא לגייפ יד ןּבָאה טלָאמ

 י |  +טציא יז

 -טגָאזעג יקסווָאידָאלאפ טאה--טלָאװעג ױזַא טאה טָאנ--|

 ןיוש ָאטשינ !לַאכימ רעה ,קָאטײװ ןֹוא רעצ רעזנוא וצ--

 | | .המחנ ןייק רימ רַאֿפ

 -סנעפ םענעפָא ןֿברוד רָאנ--ןרָאװעג ןגיוושטנַא ןענעז יז

 ןופ ןלָערט יד ןגָארטרעד רעקיכליה לָאמַא סָאװ ךיז ןּבָאה רעט

 -עגסױא טָאה טֿכַאנ עצנַאג ענעי עֿכלעװ טימ ,לגייפ-ליּפש יד

 | . .טלופרעּביא ןייז וצ ן.יוו

 זַא טקנּפ--טצפיזעגּפָא ַאּבָאלגַאז טאה--!טָאג ,טָאג ָא--

 | !קילמאהַאק םייּב יו

 -נָאװ יד ןופ רערט ַא טלסײרטעגּפָא טאה סוגיגנָאל רעה

 גטגָאזעג םורַא עלייוװ ַא ןיא טאה רעטיר רעניילק רעד ןיא ,סעס

 םעד עלײװ ַא ףױא טסעגרַאפ ;סָאװ ריא טסײװ ,יע-- |

 ..תאופר ערעסעּב ןייק לײװ ,דעמ זנוא טימ טקנירט ןוא קָאטיײװ

 .ײגַאנַאפ ךיז עסוּכ ַא יב ןלעװ רימ ,ָאטשינ זיא שפנ-תמגע ףיוא

 | .ןטיצ ערעסעּב יד ןגעװ ןסעומשרעד

 .טואי טימ טגָאזעג ַאּבָאלגַאז טָאה--ןעקנירט לעװ ךיא--

 'טֿביל ןעגנערּב רעניד םעד ןסייהעג טָאה יקסוװָאידָאלָאװ

 טצעזעג ךיז ןּבָאה ייז ןעװ ךָאנרעד ןוא ,דעמ שַאלפ ַא ןוא

 ךופ רעמ ןרעטנומ תֹונורכז יד זַא ,קידנסיה ,לע טָאה ןעקנירט

 ' :טגערּפעג ,ַאּבָאלגַאז רעה םעד ףיוא ץלַא

 רעד טימ טנעז ריא יװ ,רָאי ַא ,סע :טסייה ,ןיוש זיא--

 ?ןענוהָאּב רַאפ יגָאלזָאר ןופ ןּפָאלטנַא רענעּברָאטשרַאּפ

 =עג ַאבָאלגַאז טָאה--יַאמ ןיא ;ןעועג סע זיא :יֵאמ ןיא--

 -עג ןוא קילמאהַאק םעד ןעגנַאגעגרעּבירַא ןענעז רימ--טרעפטנע |

 טלעוו רעד ףיוא רעווׂש ,יֹוא .ַאשָאנָאטָאלז ןייק ןֿפױלטּנַא טלָאװ

 !טלעטשרַאפ ןעוועג זיא יז ןוא--

 רעד ,ריא ךיא ּבָאה עריא רָאה יד .לקַאזָאק ַא רַאפ--

 ףעמ ידכ ,ורעווש רעד טימ ןדײנׂשּפָא טזומעג ,רעניימ העמעּרָא
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 ןעמנזוצ ייז ּבָאה ךיא ּוװ ,סיײו ךיא .ןענעקרעד טשינ יז לָאז
 | י | ,ןּבָארגרַאפ דרעװש רעד טיוב-

 -נָא ךיז סוניגנָאל טאה--!ןעװעג סָאד זיא לדיימ סיז ַא-
 : .ץֿכערק ַא טימ ןפורעג

 ןופ יז ּבָאה ךיא זַא ,ןרעה ענײמ ,ןײא גָאז ךיא--
 יז טלָאװ ךיא יװ ךיילג ,ןעמוקַאּב ביל ױזַא ןָא גָאט ןטשרע
 .טנעה יד רָאנ טָאה יז ןוא .טעװעדָאהעגּפױא ןָא זיײװדניק ןוכ
 יד רַאפ טקנַאדעג ,טקנַאדעג ןוא טגילעגפיונוצ רימ רַאפ ךעל

 ךיא רעדייא ,טעגרהרעד ךימ ןעמ טלָאװ רעסעּב .ץוש ןוא ףליה
 טשינ סע ךיא טלָאװ יאולה .גָאט ןקיטניה םעד טּבעלרעד ּבָאה
 !טּבעלרעד/

| 
 עלַא ןוא ןרָאװעג ןגיװשטנַא רעדיװ סרעטיר :ד ןענעז ָאד |

 דָאנרעד--ןרערט טימ טשימעגפיונוצ דעמ ןעקנורטעג ןּבָאה ירד
 ' :טגָאזעג רעטייוװ ַאּבָאלגַאז רעה טאה

 -רעד קיאור ךיז ךיא .לעװ ייז ןּבענ זַא ,טניימעג ּֿבָאה'כ--
 ,,,טציא ןוא ,רעטלע יד ףיוא ןטראיו

 . ,טזָאלעגּפָארַא טנעה יד ןָאלּפליה רע סאה ָאד
 ,רבק ןיא ןדייס ,המשנ ןיק ָאטשינ ,המחנ ןײק ָאטשינ--

 עטצעל יד טאה ַאּבָאלגַאז רעה רעדייא ךָאנ ,לייוורעד |
 ;רעדורעג ַא ןרָאװעג זיוה-רעדָאפ ןיא זיא ,טקידנע רַאפ רעטרעוז
 -עג טשינ טאה רעניד רעד ןוג ןײגנײרַא טלָאװעג טאה רעצימע
 סע ןֿכלעװ ןיא ,שינרעּפמַא ךיוה ַא ןענַאטשטנַא ןיא סע ןטנוָאלי
 טרעה רע זא ,ןטכודעג ןיקסווָאידָאלָאו רעה םעד ךיז טאה

 .ןזָאלנײרַא םיא ןסייהעג ןוא רעניד םעד ןוטעג-ףּור ַא רעּבירעד טָאה רע ,םיטש עטנַאקַאּב א סעּפע
 ןיא ךיז טאה סע ןוא טנפעעג ריט יד ךד טאה ךָאנרעד

 טאה רעכלעװ ,ןענַאשזדנעשז ןופ םיִנּפ עטיור סָאד ןֹויװַאּב ריא
 ;טגָאזעג ןוא טגײנרַאפ ךיז ,עקידנציז יד ףיוא ןוטעג קוק

 !סוטסירק סֹוזעי טבױלעג ןייז לָאז-- |
 -טנעעג יקסווָאירָאלָאװ טָאה--!קיּביא ןוא רעמיא ףוא--

 | .ןַאשזדנעשז ְךָאד זיא סָאד--טרעפי
 ןוא--טרעֿפטנעעג לגגיי סָאד טָאה--עקאפ סע ןיִּב ךיא--

 טי



 +רַאה ןימ זיא ּוװ ןוא .ינק יד וצ זיּב ךײא רַהֹפ ךיז גיינ ךיא

 .קנַארק זיא רע .ץערָאק ןיא זיא רעה ןייד--

 רעװש ,הלילחו סח ,רע זיא !;ריא טגָאז סָאװ !טָאג ָא--

 ?קנַארק
 ןיוש םיא זיא טציא ןוא ,קנַארק רעװש ןעװעג זיא רע--

 .טנוזעג ןײז טעװ רע זַא ,טגָאז רָאטקָאד רעד ,רעסעּב

 .תועידי טימ רַאה ןיימ וצ רעהַא ןעמוקעג ןיב ךיא לייוו--

 .ןייליירפ ןגעוו
 "קָאש קידהרוחש-הרמ ןעמונעג טאה רעטיר רעניילק רעד

 .ּפָאק ןטימ ןעל
 יקסוטעשקס רעה לייװ ,טלייאעו ךיז וטסָאה טסיזמוא--

 -'ב טימ ָאד יז ןענײװַאב רימ ןוא טױט ריא ןגעװ ןיוש סײװ

 | : .ןרערט ערעט

 ךןכָארקעגסױרַא ןצנַאגניא טעמּכ ןענעז ןגיא טנַאשזדנעשז

 | .רעֿכעל יד ןופ

 4יא ןיילירפ סָאד !ך"א רעה סָאװ !טעװעטַאר דלאוועג--

 ?ןגרָאטשעג
| 

 -רעד םיחצור יד ךרוד װעיק ןיא ,ןברָאטשעג טשינ--

 . .ןרָאװעג טעגרה
 !ריא טדער סָאװ ,וװעיק ַא רַאפ סָאװ ןיא--

 טשינ ןעד ּוטסנעק ,ועיק ַא רַאּפ סָאװ ןיא ,טסייה סָאװ--

 ?וועיק

 סָאװ !סעװָאטַאק ןּבײרט טזומ ריא ,טָאג ןיא טקנעדעג --

 לײה ןיא רָאג יא יז תעּב ,וועיק ןיא ןוש וצ טַאהעג יז טָאה

 וא ?וטלַאהַאּב וװקשַאר ןופ טיײװ טשינ ַאקגידָאלָאװ רעד ייּב

 .טשינ טעװ ןוהָאּב זיּב זַא לעפַאּב ַא ןעמוקַאב טאה הפשנמ יד

 "װ .ןריר טשינ טרָא ןופ טירש ַא ףױא ךיז יז לָאז ןעמוקקירוצ

 ָו סוא טמוק סע רָאנ ,שרעדנַא טשינ ,ּביל רימ זיא טָאג

 !ןרעװ וצ עגושמ
 ?ןעד וטסדער סָאװ ןגעװ ,הפשכמ ַא רַאפ סָאוװ---

 ידיומ-ןזיר עקיזָאד יד טוג ךָאד ןעק ךיא ,ַאניּפרָאה --

 יָךּופ - טלעטשעגפיוא לָאמַא טיַמ ךיז טָאה ַאבָאלגַאז רעה
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 ,שטנעמ ַא יװ ,טנעה יד טימ ןּפַאלק ןעמונעג ןוא קנַאּב רעד
 -סױרַא די ליו ןוא ּבורג ןפיט ַא ןיא ןלאפעגניײרַא זיא סָאװ
 .ןעװעטַאר

 -עג רע טָאה--!טגייװש !טָאג טייּב ךייא רעװשַאּב ךיא--
 !ןגערּפ ךימ טזָאל--ןיקסװָאידָאלָאװ וצ טגָאז

 ױזַא ,ןרָאװעג טרעטיצרַאפ שזַא ןענעז ענעועװעגייּב יד
 ןגָאלשעגסױרַא םיא טאה סײװש ַא ;ןעװעג ַאבָאלגַאז זיא ךיילּצ
 וצ ןוטעג גנורּפש ַא קנַאּב רעד ךרוד זיא רע ,ּפָאק ןלָאג ןפיוא
 טאה ,סמערָא יד רַאפ לגניי סָאד קידנּפַאכנָא ןוא ןענַאשזדנעשז
 :םיטש רעקירעזייה ַא טימ טגערפעג רע

 -שַאר יב זיא ..יז זַא ,טגָאזעג סָאד ריד שאה רעוו--
 יי  ?ןטלַאהַאּב ווּוק

 !ןוהָאּב ?ןגָאז טלָאזעג טָאה רעװ--
 -עגסיוא ַאנָאלגַאז טאה--!?ןרָאװעג עגושמ טויב ,,רעיוּפ--

 ַא רַאפ סָאװ--םיוּב-ןרַאּב ַא יװ לגניי סָאד קידנעלסיירט ,ןגירש
 ?ןוהָאּב

 סָאװ--,ןפורעגסױא ןַאשזדנעשז טָאה--!רענײמ טָאג ָא--|
 רע לָאז ,ןוָאלּפָא ךימ רַאה רעד לָאז ?ראה רעד ױזַא טלטיירט
 רעד .ןרָאװעג טשּוחרַאפ ןיּב ךיא לייװ ,ךיז וצ ןעמוק ןזָאל ךימ
 ַא רַאפ סָאװ .חומ םעד ןשימעצ ןצנַאגניא ךָאנ רימ טעװ רַאה
 ;טשינ רַאה רעד ןעד םיא ןעק ?ןייז ןעד סע לָאז ןוהָאּב

 .ַאז טאה--!רעסעמ ַא טימ ךיד ךעטש ךיא לײװ ,דער--
 | .ןןעזעג ןענוהָאּב וטסָאה ּוװ--ןגירשעג ַאּבָאלג

 -ץג טאה--?רימ ןופ ןרַאה יד ןליװ סָאװ !עװַאדָאלװ ןיא--|
 ַא ןעד ךיא ןיּב סָאװ--לגניי ענעקָארשעגרעּביא סָאד ןגירש
 | . ,.יחצור

 טלעפעגסיוא םיא טָאה'ס ,ןעניז ןופ ּפָאֹרַא ןיא ַאגָאלגַאז
 לַאֿפימ רעה ;קנַאּב יד ףיוא ןלַאפעג קידנּפָאס ןיא רע ןוא םעטָא
 :ףליה וצ ןעמוקעג םיא זיא

 ןענַאטזדנעשז רע טאה--עזעג ןענוהָאּב וטסָאה ןעוו--
 .טגערפעג

 ,קירוצ ןֿכָאװ יירד טימ--
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 | ?רָאג רע טבעל--
 -רעד ןײלַא רימ טאה רע ;ןּבעל טשינ רע לָאז סָאװרַאפ--

 טאה רע רעּבָא ,טקַאהעצ םיא טָאה רַאה רעד יװַא יװ ,טלייצ
 ,,,טײרדעגסױרַא ךיז

 ייּב ןיא ןייליירפ סָאד זַא ,טגָאזעג ריד טאה רע ןוא--
 ?וּוקשַאר

 ?רֶע יאדוא--
 ןופ ןּבעל ןגעו ךיז סע טלדנַאה ָאד ,ןַאשזדנעשז ,יעה-- |

 ,טגָאזעג ןײלַא ןוהָאּב ריד טאה יצ !ןייליירפ ןופ ןוא רַאה ןייד
 ?ועיק ןיא ןעוועג טשינ זיא יז זַא

 ,וועיק ןיא ןייז טלָאזעג יז טאה יֹזַא יװ ,רַאה ןיימ--
 .גָצ ןַאניּפרָאה ןוא ווקשַאר ייּב ןטלַאחַאּב רָאג יז טאה רע זַא
 טציא ןּוא ,ןזָאלקעװַא טשינ יז לָאז יז זַא ,ןּבעל סָאד טגָאזעג
 לָאז ךיא זַא ,גניר ןייז ןוא ןֿכײצ ןייז ןּבעגעג רימ רע טאה
 ןוא טנפעעג ןדנּוװ יד ךיז ןבאה םיא לײװ ,ריא וצ ןיהַא ןרָאפ

 ,גנַאל יװ טשינ סייוו ןוא ןגיל זומ רע
 טקַאהעגרעּביא טאה רעטרעװ עקידרעטייװ סנַאשזדנעשז

 ןופ טּפַאֿכעגפױא יינספיוא ךיז טאה רעֿכלעװ ,ַאבָאלגַאז רעה
 רעד רַאפ טנעה עדייּב טימ ךיז קידנּפַאֿכנָא ןוא קנַאּב רעד
 ;ףרּוטמ ַא יװ ןעיירש ןעמונעג רע טאה ,רָאה טשער

 .רעד טשינ וועיק ןיא יז טָאה'מ !טּבעל לרעטֿכעט ןיימ--
 !עניימ עטסביל יד ,טּבעל יז ,טבעל יז !?טעגרה

 ,טֿפַאלעג ,סיפ יד טימ טעּפוטעג טָאה רעטלַא רעד ןוא
 ןרַאפ טּפַאֿכעגנָא ןענַאשזדנעשז רע טאה ףוס םוצ ,טעּפילכעג
 ,ןשוק יוַא ןעמונעג ןוא טסורּב רעד וצ טקירדעגוצ םיא ,ּפָאק
 .ןרָאװעג שטשּוטמ ןצנַאגניא ןיוש ןיא לגניי סָאד זַא

 לעװ ךיא לייו ...ןזאלּפָא רַאה רעד ךימ ראנ לָאז--
 רימ ןלעו ףליה סטָאג טימ ...יז טּבעל יאדוא !ןרעװ ןגרָאװרעד
 ןרַאה ,ונ ,רַאה ...ריא וצ קעװַא עלַא

 ןעײטשרַאפ רימ לייװ ,ןלייצרעד רע לאז ,ּפָא םיא טזאל--
 .טגאזעג יקסוואידאלאוו טאה--טשינראג ךאנ

 ,ןפורעגסיוא ַאּבאלגַאז טאה--!דער ,,דער--
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 -גָאל רעה טגָאזעג טָאה--לרעדורּב ,ּבײהנָא ןופ לייצרעד--
 א טצעזעגּפָא ךיא ךיז טאה סעסנָאװ ענייז ףױא סָאװ ,סוניג

 יה | ,יוט רעטֿכידעג |
 ןַאשזדנעשז טאה--ןּפַאֿכ םעטָא םעד ,ןרַאה ,ךימ טזָאל--

 -ָאד יד לייװ ,ןרַאּפשוצ רעטסנעפ סָאד לעװ ךיא ןוא--טגָאזעג

 ןעמ זַא ,סעקַאשק יד ןיא ּתולוק עֿכלעזַא ןכַאמ לגייפ-ליּפש עקיז
 .ןעמוק טשינ טרָאװ םוצ רָאג ןָאק

 .רעניד ןפיוא ןוטעג יירשעג ַא יקסוװָאידאלַאװ טאה--!דעמ--
 טײקֿכעלעמַאּפ רעֿכעלנײװעג ןייז טימ טאה ןַאשזדנעשו

 וצ טדנעװעג ךיז רע טאה ךָאנרעד ,רעטסנעפ סָאד טֿכַאמרַאפ
 ;טגָאזעג ןוא עגנעזעוװעגייּב יד

 ,ןצעזוצקעװַא ךיז ןּבױלרעד ךיױא רימ ןלעװ ןרַאה יד-- |
 !דימ ןיִּב ךיא פייפ

 םיא קידנסיגנָא ,טגָאזעג יקסוואידאלָאװ טאה--!ךיד ץעז--
 טימ קנירט--טֿכַארּבעג טאה רעניד רעד סָאװ ,שַאלּפ רעד ןופ
 יּבַא ,הרושּב רעטוג ןייד טימ טנידרַאפ סע טסאה וד לייוו ,זנוא
 ,ןדער רעֿכיג סָאװ טסלָאז וד

 קידנּבייהפױא ,טגָאועג לגניי סָאד .טאה--!דעמ רעטוג--
 .טֿפיל םוצ לזעלג סָאד

 טאה--?ןדער ָאד טסעוו וד ןךיד ןעמ לָאז ןקַאהעצ זַא--
 .ןוטעג יירשעג ַא ַאּבָאלגַאז

 !ןרעזייּב וצ ךיז -דלַאב עבט א  טאה רַאה רעד ןוא--

 ןרַאה יד לייו ,ןליו ןרַאה יד ּבױא ,ןדער ךיא לעװ יאדוא
 ךיא ןיב וצרעד ,ןכרָאה וצ זיא ךַאז ןיימ ןוא ןלעּפַאּב וצ ןּבאה
 ץלַא ןָא בײהנָא ןופ ןומ ךיא זַא ,ןױש עז ךיא רעּגָא .רעניד ַא
 ,,,ןלייצרעד סעקװװעשטיּפ עלַא טימ

 | !ּביײהנָא ןופ לייצרעד--
 יד ןעמוקעג זיא סע ױזַא יװ ,ןעקנעדעג ןראה יד--

 זַא ,ןטֿכודעג ךיז טאה זנוא ןוא ןעמונעג ןיא רַאּב זַא ,העירי
 .ןיק קעװַא טלאמעד ךיא ןיּב ?ןיילײרפ ןֿכָאנ ןיש זיא סע
 ןיוש זיא סָאװ ,ישעדייז םוצ ןוא ןרעטלע יד וצ ינַאשזדנעשז
 | .קיצניינ ןוא ןייא !ןיינ ,..קיטֿביר ,ָאי .,.רָאי קיצניינ טלַא
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 טאה--..רָאי טרעדנוה ןײנ ןליפא ןייז טלַא רע לָאז--
 | : .ןוטעג םורּב ַא ַאּבָאלגַאז

 ךייא קנַאד ךיא !רעמ סָאװ ןּבעג עקַאט טָאג םיא לָאז-
 טסייה ,ךיא ןיּב--.טרעפטנעעג ןַאשזדנעשז טאה--טרָאװ ןטוג ןרָאפ
 ּבָאה ךיא סאו ,סָאד ןרעטלע יד ןּבעגּפָא םײהַא ןעמוקעג ,סע
 סָאד לייו ,ןּבילקעגפיונוצ םיחצור יד ןשיװצ ףליה סטָאג טימ
 ןיא ןקַאזָאק יד ןּבאה ןרָאיַארַאפ זַא ,ןרַאה יד ןיוש ךָאד ןסיײװ
 רַאפ ןטלאהעג ךימ ןּבאה יי זַא ,ןעװעג ברקמ ךימ ןירֿכעשט
 -ֿכַא ןוהָאּב ןטעדנּוװרַאפ םעד ףױא אה ךיא זַא ,םענעגייא ןַא
 . זנוא ןשיװצ ןיא טּפַאשטניירפ עטנעָאנ ַא זַא ןוא ןּבעגעג גנוט
 יד ייּב טפיוקעגפיא ךיא גאה יײּברעד ןוא ,ןרָאװעג טּפינקרַאפ
 .ירענייטש ערעייט לסיג ַא ,רעּבליז לסיּב ַא םיחצור עקיזָאד

 ,טגָאזעג יקסװָאידאלָאװ טאה--!ןסייװ רימ 4,,ןסייוו רימ--
 ךיז ןּבאה עֿכלעװ ,ןרעטלע יד וצ ןעמוקעג ךיא ןיּב טָא--

 ,ןבױלג טלָאװעג טשינ ןגיוא יד ןוא טיײרפעג קרַאטש רימ טימ
 ,ןּבילקעגפיונוצ ּבָאה ךיא סאוו ,ץלַא ןויועג יײז באה ךיא ןעװ
 םעלַא םעד וצ ןיּב ךיא זַא ,ןרעװש טזומעג ישעדייז םעד ּבאה'כ
 -עג ךיז ייז ןּבאה טשרע ָאד .געװ ןֿכעלרע ןַא ףיוא ןעמוקעג
 -ַאי יד טימ טרָאד ןּבאה יײז זַא ,ןסיו טפרַאד ריא לייוו ,טײרּפ
 ןפיוא טייטש סָאװ ,סיֹוּב-ןרַאּב ַא ןגעװ סעצָארּפ ַא סיקסרָאװ
 -ַאי רעביא ןעגנעה ןגייווצ ענייז ןופ טפלעה ַא ןוא טרָא-ןשיװצ
 יד ןעו זיא .דרע רעזנוא רעּביא טפלעה ַא ןוא דרע סיקסרָאװ
 ןוא ּפָארַא סגרַאב ערעזנוא ךױא ןלַאפ םיא ןעלקָאש סיקסרָאװַאי
 ןפיוא ןניל סָאװ יד זַא ,ןהנעט ייז ,טרא-ןשיווצ ןיא ןלַאפ ךס ַא|

 ,יירימ ןוא ,ערעייז ןענעז ,טרָא-ןשיװצ
 -ָאלגַאז טאה-!סעּכ ןיא ןײרַא טשינ ךימ גנערב ,רעיוּפ--

 ןייק טשינ טאה סָאװ ,סָאד טשינ לייצרעד ןוא--ןפורעגסיוא ַאּב
 ..ןינע םוצ תוֿכיײש

 טשיג ךיא ןיּב ,דובּכ רעייא רעּביא טעּב ךיא ,לּכ-םדוק--
 ןַא רעּבא ,רעמערָא ןַא םגה ,ץישטכַאלש ַא ראנ ,רעיוּפ ןייק
 -ַאּפ רעה יא ןגָאז-תודע ךייא ןלעװ סע סאװ ףיוא ,רעתמא
 .-עשקס רעה סלַא ,ַאטנעיּפיגדָאּפ רעה יא ,יקסוָאידאלָאװ קינשטור
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  רעליָאו רעד ןוש טרטי סגטײװב ןוא ,עטנַאקַאפ סיקסוט
 ...רָאי קיצפופ .סעצָארּפ

 ןבעגעג ךיז ןוא ןײצ ידו טלערפענּפױנוצ טאה ַאבָאלגַאו
 .ןפורנָא טשינ רעמ ןיוש ךיז טעװ רע זַא ,טראװ סָאד

 רעבָא--טגָאזעג סיזו סוניגנָאל רעה טאה--עלהמשנ ,טוג--
 ,.סענרַאּב ןגעװ טשינ ןוא ,ןעגוהָאב ןגעװ זנוא לייצרעד וד

 ןגעװו ןייז לָאז-טגָאזעג ןַאשזדנעשז טאה--?ןעניהָאב ןגעוו--
 ןײק טשינ טאה רע זַא ,ןוהָאג ,סע טסײה ,טנײמ .,ןענוהָאּב
 ןיא ךימ טאה רֶע םגה ,רימ ןוֿפ טניירפ ןיא רָצניד ןרעיר 2
 -עג גנוטכַא עקַאט םיא ףיוא באה ךיא לייװ ,טקַאהעצ ןירֿכעשט
 םיא ןּבאה שטיועצרוק ןטשריפ יז ןעװ ,שרישזַאדנַאּברַאפ ,ןגעג

 זַא ,קידנגָאז טראנעגּפָא םיא אה ךיא .טקיזמעצ טַאהעג ךָאנ
 ליװ ךיא זַא ןוא םיִצירּפ ײק ןעניר טשינ רעמ ןוש ליװ ךיא
 רעמ ןַארַאפ זיא ײז ייה ?ײװ 4ןקַאזָאק יד וצ ןייטשוצ רעסעּב
 -עג טשיג רע טאה יוזַא יװ ןוא .טּבילגעג טאה רע ןוא ,חויר

 טאה רֶע ?ןרעװ-טנוזעג ןפלָאהעג םיא ּבאה ךיא זַא ,ןּביולג טלָאז

 תמא םעד ןוא ןעמוקַאצ ביל ךעלקערש רעּבירעדז עקַאט ךימ

 ךיא זַא ,קידנסיװ טשינ ,טנױלַאּב טנַאה רעטיירב ַא טימ טגָאזעג
 *עי רַאפ םיא ןופ המקנ ןעמעג וצ ןלעגעג העוכש ַא ךיו ּבָאה

 .ןֿבָאטשרעד םיא באה ףיא בוא זַא ןוא ןירלעשט ןיא הלוע רענ
 ץישטֿבַאלש ַא רַאפ טשינ טסַאּפ סע סָאװ ,רַאפרעד רָאנ סע ןיא

 ַא יװ ,טעּב וצ טגינ סָאװ ,אנוש 4 רעסעמ ַא טימ ןֿכעטש וצ

 | ,ריוח
 הימ ןסייװ סאד--טגָאזעג יקסװַאידאלָאו טאה- שוג ,,טוג-

 -עג טציא םיא וטסאק ןפוא ןַא רַאפ סָאװ ףיוא רעּבָא ,ךיוא
 | | | ?ןענופ

 ןּבָאה רימ ןעװ :ױזַא ןעװעג זיא ,רַאה רעד טעז ,סָאד--
 ןלעװ סעּברָאט יד טימ) טקירדעגוצ סיקסרָאװַאי יד טַאהעג ןיוש

 ןיוש !ונ :רימ ךיא טכַארט (!ןייז טשינ ןָאק שרעדנַא ,ןייג . יז

 הלוע ןיימ רַאּפ ןוא ןענוהָאּב ןֿכוז ןוָאל ךיו לָאז ךיא זַא ,טייצ

 ןּוא ןרעטלע יד דוס םעד ןעװעג הלגמ באה ךיא ,ןלָאצַאּב םיִא
 סוג ַא טימ שטנעמ ַא זיא רע תמתמ ,רע ןוא ,ישעדייז םעד
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 טשינַא ,ײג ,ןרוװשעג טסָאה וד ּבױא :טגָאועג טָאה ,ץרַאה
 ּבָאה ךיא לייװ ,ןעגנַאגעג עקַאט ךיא ןיִּב .ןלשּב ַא ןייז וטסעװ
 לעװ ,ןעניפעג ןענוהָאּב לעװ ךיא ּבױא זַא ,טכַארטעג ךיוא ךיז
 טּבעל יז בוא ,ןיילירפ ןגעװ ןייגרעד סעּפֶע ךיוא רשפא ךיא
 ןוא טֿפַארּבעגמוא ןּבאה םיא לעװ ךיא זַא ,ךָאנרעד ןוא ,רָאנ
 ךיוא סע טעװ ,רַאה ןיימ וצ ןרָאפקעװַא הרושּב רעטוג רעד טימ
 | ,רֿכש ןָא ןייגּפָא טשינ

  טאה--ןעגױלַאּב ךיוא ךיד ןלעװ רימ ןוא :יאדוא ,יאדוא--
 | | .טגָאזעג יקסוָאידאלָאװ

 ַא טימ לדרעפ ַא ןיוש וטסאה לרעדורּב רימ ייּב ןוא--
 .ןבעגעגוצ סוניגנָאל טאה-- ןַאּפשעג

 עטיירפרעד סָאד טאה--ןרָאה יד קידהענכה קנַאד ךיא--
 רעטוג ַא רַאפ עקַאט טמוק רשוי-יפ-לע לײװ--טגָאזעג לגניי
 ,סָאד ןרוּכישרַאפ טשינ ךיוא לעװ ךיא ןוא ,הנתמ ַא הרושּב
 | ..ןיא סע ןעמעװ ןופ םוקֲאּב ךיא סָאװ

 .ןוטעג םורּב ַא ַאּבָאלגַאז טאה--!ךימ טמענ לווייט רעד--
 טאה--..םײה רעד ןופ ןרָאפעגסױרַא ,סע טסייה ,וטזיּב--

 | .טנַאמרעד יקסװָאידאלַאװ
 טָאה--םייה רעד ןופ ןרָאפעגסױרַא סע טסייה ךיא ןיּב--

 ?ןרָאפ וװ :רעדיװ ךיז טֿכַארט ןוא--טגָאזעג רעטײװ ןַאשזדנעשז
 טייװ טשינ ןענוהָאּב וצ ןיא טרָאד לײװ ,שזַארַאּבז ןייק יאדוא
 ,ךיא רָאפ .ןגערפרעד רַאה ןיימ וצ רעֿכיג ךיז לעװ ךיא ןיא
 ןוא ַאװַאדָאלװ ןוא ַאלַאיּב ךרוד ךיא רָאפ ,רַאה ןיימ ,סע טסײה
 .ַאמרַאפ קרַאטש ןעועג ןיוש ןענעז דרעפ ידדַאװַאדָאלװ ןיא
 זיא טרָאד ןוא .עשַאפ ףױא טלעטשעגּפָא ךיז ךיא באה--טרעט
 טקַאּפעג ןעװעג ןענעז רעזײה-רָאפנײרַא עלַא ,דירי ַא ןעוועג
 טרָאד ךיוא רעּבָא טײל-טָאטש יד וצ םוק ךיא--;עטֿכַאלש טימ
 -ץג ּבָאה'ֿכ :ףןימ טגָאז ףיי ןייא טשרע !עטֿכַאלש טימ לופ זיא
 רעטעדנּוװרַאפ א ןעמונרַאפ יז טאה סע רעּבָא ,ּבוטש ַא סַאה
 ןרישזַאדנַאּב ןעק ךיא לייװ ' ,טוג זיא ,ױזַא בוא .ץישטֿפַאלש
 ,דירי ַא ןופ טײצ רעד ןיא ךעלניװעג יװ ,אפור רעיא ןוא
 רעד .טעּברַא רעד טימ ןּבעג טשינ הצע ןייק ךיז אמתסמ ןָאק
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  -ַאדנַאּב ץישטֿכַאלש רעקיָאד רעד זַא ,טגָאועג ראג טאה ךיי
 זיא ךָאנרעד ןוא ,ןֶטז טשינ םענייק ליװ ןוא ןיילַא ךיו טרישו
 ןעוועג רעגרע תּועמשמ זיא םענעי רעּכָא .ןגערפ ןעגנַאגעג רע
 ַא בעג ןוא-ןײרַא יג ףךיא ,ןזָאלנײרַא ןסײהעג סאה רע לײװ
 !ןוהָאּב--טעּב ןיא טגיי סֶע רעװ קוק

 ,ןגירשעגסיוא ַאּבָאלנַאז טאה--!רָאג יוזַא--
 ךוז ןוא טָאג ןופ ןעמָאנ ןיא :טמלצעגרעביא יז ּבָאה'--

 רע ןוא ,ןקָארשעגרעּביא שזַא ךיז באה ךיא !טסייג ןקילײה ןוא
 רע לייו) טיירפרעד קרַאטש ךיז ,טנעקרעד דלאּב ךימ טָאה

 טקישעג ךיד טאה טָאג :טגָאז ןוא (טניירפ ַא רַאפ ךימ טלָנ;ה
 .:גָאז ךיא ןוא ,ןברַאטש טשיג ןיוש ןיא לעװ טציא !רימ וצ
 םעד טגײלעגפױרַא טאה רעדיװ רע--?רַאה רעד ָאד טוט סָאװ

 ,ץלַא טליצרעד רימ רעטעּפש טשרע ןוא ליומ ןפיוא רעגניפ
 םיא טָאה יקצינלעמֿכ ױוזַא יװ ,ןפָאלרַאפ ךיז טָאה םיא טימ סָאװ
 -סױרַא שטשָאמַאז ןופ ,ץנירּפ ךָאנ טלָאמעד ןוא ,גיניק רַאה םוצ
 ןיא םיא טאה יקסװאידָאלָאװ קינשטורָאּפ רעה ױזַא יװ ,טקישעג
 ,טקַאהעצ וווקּפיִל

 רעניילק רעד טאה--זןטוג םוצ טנַאמרעד ךימ טאה רע--
 .טגערפעג רעטיר

 טאה רע רָאנ ,ןגָאז שרעדנַא ,רָאה ןיימ ,טשינ ןָאק ךיא--
 ,רֶע טגָאז ,טניימעג ּבָאה'5 .ןפורעגּפָא טוג גונעג ךייא ןגעװ ךיז
 ַא סעּפע ,רע טגָאז ,זיא סָאד זַא ,קענש ַא סעּפע ןיא סָאד זַא)

 -יר ַא זיא סָאד זַא ,רע טגָאז ,סױרַא רעּבָא ךיז טלעטש ,לגנ י+
 ףױא טשינ ריש ךימ טָאה רעֿכלעװ ,הנרדמ רעטשרע ןופ רעט
 רעה ןיא ךיז טנַאמרעד רע זַא רָאנ ,ןטינשעגֿכרוד ןטפלעה ײוװצ

 ןצירק וצ ,רעירפ יװ ,רעגרע ךָאנ ןָא רע טּביײה ,ַאּבָאלגַאז
 ףמָאק םוצ םיא טָאה רַאה רעד סאװ ,רַאפרעד ןייצ יד טימ

 | ...!טדערעגנָא
 רַאפ ןיוש פאה ךיא !ןעמענ לייט רעד טרָאד םיא לָאז-- ֹ

 .ןפורעגנָא ךיז ַאּבָאלגַאז טאה--!טשינ ארומ ןייק םיא

 --לָאמַא "וו ,םירבה עטנעָאנ ןרָאװעג רימ ןענעז ױױזַא ןוא
 ןךוא לָאמַא יװ ,רעטנעג ךָאנ-טנָאזעג רעטייוװ ןַאשזדנעשז טאה
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 .שג טשינ ריש זיא רע יװַא יװ ,טלײצרעד ץלַא רימ טאה רע
 ףיה ןיא ןעמונעג וּוקּפיִל ןיא םיא טאה'מ ױזַא יװ ,ןּברָאטש
 רע ןוא ,ץישטֿכַאלש ַא רַאפ ןטלַאהעג םיא טאה'מ לייוו ,ןיירא
 ,לָאדָאּפ ןיפ שטיװעלוה רעה ןרַאפ ןּכעגעגסױא ךיוא ךיז טאה
 םִיא קידנעלדנַאהַאּב ,טלייהעגסיױא רעטעּפש םיא טאה'מ יוזַא יוװ
 לָאמײק יז ןריוושעג טאה רע סָאװ-- טייקֿכעלשטנעמ סיורג טימ
 ,ןסעגרַאפ וצ טשינ

 ?ןטעג ערַאדָאלװ ןיא רע טאה סָאװ ןוא--
 רעּבָא ,ןילָאװ ןיײק ןּבײלקֿכרוד טלָאװעג ךיז טָאה רע--

 רעד לייװ ,טנפעעג ןדנוװ יד םיא ךיז ןּבאה עשטרַאּפ ןיא
 -עג רעבירעד רע טאה ,טרעקעגרעּביא םיא טימ ךיז טאה ןגָאװ
 טֿכײל םיא טאה'מ לײװ ,קערש סיורג ןיא םגה ,ןּבײלּב טזוכ
 .טגָאזעג ןײלַא רימ סָאד טאה רע .ןקַאהעצ טנָאקעג טרָאד
 רעּבָא ,וירּב טימ טקישעגסױרַא טַאהעג ,רע טגָאז ,ךימ טָאה'מ
 ןוא בַאטש םעד רָאנ ,שינגײצ םוש ןייק טשינ ךיא ּכָאה טציא
 טשינ ךימ טלָאװ ,ןיִּב ךיא רעװ ןעגנַאגרעד טלָאװ ןעמ ּבױא
 טנַאדנעמָאק רעטשרע רעד רָאנ ,טקַאהעצ עטכַאלש יד ןיולּב
 ,קנעדעג'ֿכ .ןעגנָאהעגפיױא ךימ קידנגערפנָא טשינ םענייק טלָאװ
 -נָא םיא וצ ךיז ךיא ּבֵאֹה ,טגָאזעג סָאד רימ טאה רע ןעװ זַא
 טנַאדנעמָאק רעטשרע רעד זַא ,ןסיװ וצ סָאד טוג זיא'כ ?ןפורעג
 --!טסײה סָאװ :טגערפ רע ןוא .ןעגנָאהעגפױא רַאה םעד טלָאװ
 םענייק ןוא טנרָאװעג ןײז ףראד'מ ןַא ,ךיא גָאז ,טסײה סָאד
 .ןוט וצ טייז ןיימ ןופ וצ-גָאז ךיא סָאװ--ןגָאז טשינרָאג
 / -ַאּב ַא זַא ,ךימ ןרעֿכױרַאפ ןוא ןעקנַאד ןעמונעג רימ רע .טָאה
 ןיק ךיא ּבָאה ,רע טגָאז ,טציא .ןדײמ טשינ ךימ טעװ גנוניול
 לעװ רעניטש ערעיײט ןופ ּבָאה ךיא סָאװ רעּבָא ,טשינ טלעצ
 -ַאֹּב ךלָאג טימ ךיד ךיא לעװ רעטעּפש ןוא ,ןּבעג ריד ךיא
 ,ןוט ךָאנ רימ וטסלָאז הבוט ןייא רָאנ ,ןטיש

 --!ץטשריפ רעד וצ ןעמוק ןױש ןעמ טעװ ָאד !ַאהַא--
 ,טגָטזעג יקסווָאידָאלָאװ טָאה

 .ועשטיּפ עלַא טימ ץלַא ןיוש וומ ךיא ,רַאה ןיימ ,ָאי--
 טציא טָאה רע זַא ,טגָאזעג רימ סָאה רע ןעװ .ןלייצרעד סעק
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 ?רָאג ןיּב ןרָאװעג טסּואימרַאפ רימ רע זיא ,טשינ טלעג ןייק
 ַא ןוט ריד לעװ ךיא ,וצ-טרַאװ :טֿכַארטעג רימ ּבאה ךיא ןוא
 וצ חֹּכ ןייק טשינ באה'ֿכ ,קנַארק ןיִּב ךיא :טגָאז רע ןוא והבוט
 .העיסנ עקידהנּכס ןוא ערעװש ַא רימ ףױא טרַאװ סע ןוא ,ןרָאפ
 ןופ ןוא--ןילָאװ ןיא ןגירקניירַא ךיז ,רע טגָאז ,לעװ ךיא בוא
 רעּבָא ,ענעגייא ןשיװצ ןייז ןוש ךיא לעװ--טנעָאנ זיא ןענַאד
 טקעלק סע לײװ ,ןרָאפ טשינ ךיא ןָאק ,רטסעינד םייּב ,טרָאד
 ןכעלטנייפ ןֿכרוד ,רע טגָאז ,ןומ ןעמ ןוא תוחוּכ ןײק טשינ
 --.רימ רַאפ וד רָאּפ-תולייח ןוא רעסעלש ןּבענ ,ןרָאפֿכרוד דנַאל
 .ןיִּב שזַא :ףיורעד טרעפטנע רע ןוא--!ןיהּוװ ןוא :ךיא גערכ ָאד
 ,רעטסעװש סצעינָאד ייּב ןטלַאהַאּב טרָאד זיא יז לייוו ,וװּוקשַאר
 טגָאז ,ָאי ,ךיא גערפ--?ןיטשריפ יד--.הפשֿכמ רעד ,ַאניּפרָאה ייּב
 גױא ךעלשטנעמ ןייק ּוװ ,טרָאד ןטלַאהַאּב יז אה ךיא .רע
 יד יװ ןוא טוג טרָאד זיא ריא רעּבָא ,ןקוקנָא טשינ יז סעװ
 -עג עטקיטשעג-רלָאג ףיױא יז טפָאלש ַאקצעיװָאינשיװ ןיטשריפ
 .ןּבעװ

 ַא ַאּבָאלגַאז טאה--!טָאג ןיא קנעדעג ,רעֿכיג לייצרעד--
 | ,ןוטעג יירשעג

 ןַאשודנעשז טאה--ךיש יד ןעמ טסייר ,ךיג טייג ןעמ זַא--
 ךיא ּגָאה ,טרעהרעד ,רַאה ןיימ ,סָאד גאה ךיא זַא .טרעפטנעעג
 -עג ןוא ןזיװעגסיױרַא טשינ טע ּבָאה'5ֿ רעּבא ,טיירפרעד ךיז
 ןיוש ְךָאד זומ סע םורָאװ !רעֿכיז ףיוא טרָאד רָאנ יז יא :טגָאז
 -ונעג טָאה רע ?ןיהַא טריפעגקעוַא יז טָאה ריא יװ ,גנַאל ןייז
 זַא ,טנוה א יװ יירטעג םיא זיא ַאניּפרָאה זַא ,ןרעוװש ךיז ןעמ
 ןעמוקקיררצ טעװ רע זיּב ,ןטלַאה רָאי ןעצ ךוא יז טעװ יז
 לײװ ,לניה ןיא זיא טָאג ַא יװ ,טרָאד זיא ןיטשריפ יד זַא ןוא
 יד טשינ ןוא סרעטָאט יד טשינ ,ןכַאיל יד טשינ ןלעװ ןיהַא
 טשינ לעפַאּב ןפיא טעװ ַאניּפרָאה ןוא ,ןעמוק טשיג ןקַאוָאק
 | .ןיז רבוע

 ַאּבָאלגַאז רעה טָאה ,טלייצרעד ױזַא טָאה ןַאשזדנעשז תעּב
 -ירפ טאה רעטיר רענילק רעד ,תחדק ןיא יװ טלסײרטעג ךיז
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 םוצ ןגױא יד טָאה ַאטנעיּפיבדָאּפ ,ּפָאק ןטימ טלקָאשעג ךעל

 יי ,ןּביוהעגפיוא למיה
 סָאד טָאה--רעֿכיז ןיוש ןיא סָאד ,טרָאד זיא יז זַא--

 רע סָאװ ,סָאד זיא ןייװַאּב רעטסעּב רעד--טגָאזעג רעטײװ לגניי

 ךיז תליחּת ּבָאה ךיא רעּבָא .טקישעגסױרַא ריא וצ ךימ טָאה

 ןוא--ןענעקרעד טשינרָאג רימ ןיא לָאז רע ידּכ ,טלייאעג טשינ
 ןוא ?ןיהַא ןרָאפ ךיא לָאז סָאװ ּבילוצ ןוא :טגָאזעג ּבָאה ךיא

 טשינ טרָאד ןָאק ךיא סָאװ ,םעד ּבילוצ :ףיורעד טרעפטנע רע
 עװַאדָאלװ ןופ רעקידעּבעל ַא לעװ ךיא (רע טגָאז) ּביוא .ןרָאּפ

 ןײק ןריפ ןסייה ךיז ךיא לעװ ,ןגירקרעּבִירַא ךיז ןילָאװ ןייק

 ןקַאזָאק יד ,ערעזנוא םוטעמוא ןיוש ןּבָאה טרָאד לײװ ,וועיק
 -רָאה רעּביא ּבעג ןוא רָאפ ,רע טגָאז ,וד ןוא ,טנַאהרעּבױא יד
 ןיא ,ועיק ןייק ןריפקעװַא יז לָאז יז זַא ,לעפַאּב םעד ןַאניּפ
 .רעטסנייר-רעקילייה רעד ןופ ריטסַאנָאמ

 טָאה--ןיַאלָאקימ ןטוג םוצ טשינ זַא ,סע טסײה !ױזַא--
 שטילרעי זַא ,טגָאזעג דלַאּב ּבָאה'כ--.טצַאלּפעגסױרַא ַאבָאלגַאז

 .טגיילעג טָאה רע זַא רעדָא ,דנַאטשרַאפ ןרָאלק םייב טשינ זיא

 רעטייװ ןַאשזדנעשז טָאה--!רעטסנייר-רעקילייה רעד וצ--
 םעד ןוא ןּבעג ריד ךיא לעװ (רע טגָאז) גניר םעד--טגאזעג

 סָאד סָאװ ןסיו ןיוש טעװ ַאניּפְרָאה ןוא--רעסעמ ַא ןוא ּבַאטש
 ןוא זנוא ןשיװצ ןרָאװעג טדערעגּפָא זיא יװַא לייו ,טײדַאּב
 לייװ ,טקישעג ךיד אקוד טָאה טָאג סָאװ זיא (רע טגָאז) טוג
 .טרָאֿפ .טניירפ רעטסעּב ןיימ טזיּב וד זַא ,סייו יז ,ךיד ןעק יז

 רַאפ רָאנ ,ןּבָאװ ארומ טשינ ריא טלָאז ןקַאזָאק רַאפ ,ןעמַאזוצ
 ,ןיז ץעגרע ןלעװ יײז ּבױא ,ןטיה ךיז ריא טלָאז סרעטָאט יד
 טשינ ּבַאטש םעד ןלעװ יײז לײװ ,ןדיימסיוא יז טלָאז ריא ןוא

 ףיוא ןּבָארגרַאפ טרָאד ןענעז ,רע טגָאז ,ןטַאקוד ,טלעג .ןעניוש

 .סױרַא ײז םענ ןגעװ-טײקרעֿכיז ןופ ,לײה רעד ןיא טרָא ןַא
 .ךַאז םוש ןייק ןוא--!טרָאפ ּבייו סנוהָאּב :זױלּב טגָאז געװ ןפיוא

 הפשכמ יד טעװ (רע טגָאז) סנקירעּביַא .ןלעפ טשינ ְךייַא טעװ
 ךיא לעװ ןעד ןעמעװ לַייװ ,רָאפ וד רעּבָא ,ןּבעג הצע ןַא ךיז
 ןיא ָאד ןעױרטרַאפנָא ךיא לעװ ןעמעוו ,ןקיש רעֿפעלקילגמוא
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 ענײמ ,ךימ רע טָאה ױזַא טָא !םיאנוש ןשיװצ ,דנַאל ןדמערפ
 םוצ ,ןרערט רועיש ַא ןָא ןסָאגרַאפ ייברעד ןוא ןטעבעג ,ןרעה
 ,ןרָאפ לעװ ךיא זַא ,ןרעוש ןסיהעג ךימ עיטסעּב יד טָאה ףוס
 טימ :ןּבעגעגוצ ןצרַאה ןיא רָאנ ,ןריוושעג עקַאט ּבָאה ךיא ןוא
 רימ דלַאּב ןוא החמש-אלמ ןרָאװעג טלָאמעד זיא רע !רַאה ןיימ
 ליפיו ןוא רעסעמ ַא ןוא גניר םעד ןוא ּבַאטש םעד ןּבעגעג
 ,ןעמונעגוצ  ּבָאה ךיא ןוא ,טַאהעג טָאה רע רענייטש ערעיײט

 -ייא ,ריִמ ייּב ןייז לָאז סע רעסעּב :טֿכַארטעג ּבָאה ךיא לייוו
 עג ךָאנ וימ רע טָאה ךיז ןענעגעזעג םייּב .חצור ַא יב רעד

 וזַא יוװ ,ַאקנידָאלָאװ רעד ייּב ליה יד טגיל סע ּוװ ,טגָאז = |

 ,ךעלטײיד ןוא יונעג ױזַא ,ןדנעװ ןוא ןרעק ךיז ּוװ ןוא ןרָאפ

 ןרַאה יד סָאװ ,ןפָארטעג ןגיוא ענעדנוּברַאפ טימ טלָאװ ךיא זַא
 ןעמַאזוצ ןלעװ רימ זַא ,רעכיז ןיּב ךיא לייוו ,ןעז ןיילַא ןלעוו
 | | .ןרָאפ

 / .טגָאזעג יקסוָאידָאלָאװ טָאה--!ןגרָאמ  דלַאּב--
 רימ ןלעו סגָאטרַאפ טנייה ךָאנ !ןגרָאמ טסייה סָאװ--

 .ןעלטָאזנָא דרעפ יד ןסייה
 ןּבָאה סע ןוא רעצרעה סנעמעלַא .טלופעגנָא טָאה החמש ַא

 ַא ָאד ,למיה םוצ ןעיײרשעגסױאיקנַאד ָאד ןרעה טזָאלעג ךיז
 -עג ןענעז סָאװ ,ןגָארּפ עיינ ָאד ,ײרעשטַאּפ-טנַאה עקידיירפ -

 לגניי סָאד עֿכלעװ ףיוא ןוא ,ןענַאשזדנעשז ןרָאװעג טלעטש
 - .טרעפטנעעג קיטולּבטלַאק ,זיא רעגייטש ןייז יװ ,טָאה

 -עגסיוא ַאּכָאלנַאז טָאה--!ןפערט ךיד ןלָאז ןליוק יד זַא--
 !ריד ןיא טָאה יקסוטעשקס רעה רעניד ַא רַאפ סָאװ--ןגירט

 | ?זיא סָאװ--
 - ,ןטליגַאּב יאדוא ךיד ךָאד  טעװ .רע--
 -ַאּב ַא ןָא ןײגּפָא טשינ טעװ סע זָא ,ךיוא ןיימ ךיא--

 .ןגעװ-טייקיירטעג ןופ רָאנ רַאה ןיימ ןיד ךיא םגה ,גנוניול
 -ידָאלָאװ טָאה--?טֿכַאמעג ןענוהָאב טימ וטסָאה סָאװ ןוא--

 .טגערפעג יקסװָא
 סָאװ ,ןופרעד שפנ- -תמגע טַאהעג ,רַאה ןיימ ,ּבָאה ךיא--

 ֹוצ םיִא טסַאּפעג טשינ רימ טָאה סע ןוא קנַארק ןגעלעג זיא רע
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 יטלעדָאטעג קראטש ךיוא .רַאה ןיימ טלָאװ - סָאד .לַײװ . ,ןכעטש

 ,טָא ;?ןוט . טלָאזעג ןעד ךיא ּבָאה סָאװ .!לזמ ןיימ .{יוׂש זיא ױזַא

 וצ טַאהעג טָאה רע סָאװ ,טגָאועג ץלַא ןיוש רימ טָאה רע ןעוו

 / ךיא ּבָאה ,ןּבעג וצ טַאהעג .טָאה רע סָאװ ,ןּבעגעג ןוא ,ןגָאז

 ַאזַא לָאז ,ךיז ךיא טֿכַארט ,סָאװ וצ  .ןייז בשיימ ןעמונעג ךיז

 טלַאה . רע זַא טרפּב ,טלעװ רעד ףיוא ןעײרדמורַא ךיז - ןלזג

 לָאז .זטקיזמעצ ןירכעשט ןיא ךימ טָאה ןוא לדיימ ַא טרַאּפשרַאֿפ

 לייװ !ןעמענ לװַײט רעד םיא לָאז ןוא ןייז טשינ רעסעּב רע

 טנוזעג רָאג רע טרעװ ;רשפא זַא ,טֿפַארטעג ךיוא ךיז ּבָאה ךיא

 -ירעֶד ןיּב ךיא .?ןגָאיֿפָאנ זנוא ןקַאזָאק יד טימ ךיז טזָאל ןוא

 -עֵר טנַאדנעמָאק רעה םוצ קעװַא קיזנטֿכַארט גנַאל טשינ רעב

 עידומ ןוא עַװַאדָאלװ ןיא קלָאּפ ַא טימ טייטש רעֿכלעװ ,יקסווָאג

 ,םיִדְרומ יד ןופ רעטסגרע רעד ,ןוהָאּב זיא סָאד זַא ,ןעוועג

 2. .ןעגנָאהעגפױא טציא זיּב יאדוא ןיוש םיא טָאה'מ

 טֿפַאלעצ ןַאשזדנעשז ךיז טָאה רעטרעװ קיזָאד יד יב

 ךיילג ,ענעזעװעגייּב יד ףיוא ןוטעג-קוק ַא ןוא עטַאװעמּת .גונעג

 יװ ;ןכַאלטימ םיא  טימ לָאז ןעמ זַא ,טרַאװעג טלָאװ רע יװ

 -טנעעג םיא טָאה'מ ןעװ ,ןרָאװעג רעּבָא רע זיא טשּודיחרַאפ

 סָאה םורָא טײצ עסיװעג ַא ןיא טשרע .ןגייוושליטש א טימ טרעפ

 -רעד--"!קיטֿכיװ טשִינ; :ןוטעג-םורּב א רעטשרע רעד ַאּבָאלגַאז

 -נָאל רעה ןוא ,ליטש ןסעזעגה יקסװָאיזָאלָאװ רעּבָא זיא רַאפ

 פָאק ןטימ ןעיירד ,גנוצ רעד טימ ןקַאנק ןעמונעג טָאה סוניג

 | יי :טגָאזעג רע טָאה ףוס םֹוצ ןוא

 טשינ סָאװ ;לרעדורּב ,ןעגנַאגַאּב  ןייש טשינ ךיז טזיּב וד--|

 2 . !טסיײה ןייש

 רעטשודיחרַאּפ ַא . ןַאשזדנעשז .טָאה--?רַאה ןיימ ,שטייטס--

 | ?ןכעטשֿכרוד .טפרַאדַאּב רעסעּב םיא בָאה'ֿ--טגערפעג

 ,ןייש .טשינ ױזַא ןוא ןייש טשינ ןעװעג טלָאװ יװַא--

 ,הצור ַא ןיז יצ ,רעסעּב זיא סע סָאװ טשינ סיײװיֿפ/ רעבָא

 קי שי ?ּתוירק שיא הדווי ַא רעד;

 ּתוירק שיא הדוהי ןעד טָאה יצ ?רַאה רעד .טדער סָאװ---=

 רָמֹה ;ןּופ יִא אנוש ַא ךָאד .זיא סָאד ןוא !דרומ ַא ןּבעגעגסױרַא
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 .ןקילּבוּפער יִהֵעֲצְנַאג- .רֶעֹּד .ןוכ יא ןוא גיניק
 ןוא .ןייש .טשינ .ןגעווטסעדנופ זיא/ס .רעּבָא .,עקַאט-.תמא--

 2 -! ?ןסייהעג טנַאדנעמַאק- רענעי טָאה וטסגָאז יו;
 םיא "טפור .ןעמו זַא ,טגָאזעג טָאה'מ .יקסוָאגער רעה--

 ,ּבוקַאי ןעמָאנ םייּב
 םורּב ַא רעניווטיל רעד טָאה--!רענעגיײא רעד ןיא .סָאד--

 סיקסוטעשקס .רעה- םעד ןוא| .םורק ַא סשטשָאל רעה םעד--ןוטעג ;
 | '+ ,אנוש ַא

 ליײוװ ,גנוקרעמַאּב עקיזָאד יד טרעהעג - טשינ .טָאה'מ- רעּבָא
 2 .;טרָאװ סָאד .ןעמונעג טָאה ַאבָאלגַאז רעה!

 ןעמ ףרַאד ָאֵד -.טגָאזעג רֶע טָאה-- !ןרעה עקידענג --
 ןקיזָאד םעד ךרוד טכַאמעג טָאה טָאג !תויהש ןייק ןֿכַאמ טשינ
 -עּב יב ןֿכז טציא יז ןלעוװ רימ זַא ;טריפעג יױזַא .ןוא לגניי
 !טָאג רַאפרעד זיא טּבױלעג--טציא זיּב יִװ  ;ןעגנוגנידַאב ; ערע
 זיא טשריפ רעד .ןײרַא גָעװ ןיא ןזָאל ךיז רימ ןזומ .ןְגְרָאמ
 ךיז רימ ןלעוו שינעּביולרעד- ןייז ןָא ךיוא רעֶּבָא ;ןרָאפעגּסױרַא-
 טעװ סע !ָאטשינ !טייצ ןייק .ןיא סע לַײװ ,,ןַײרַא געו ןיא .ןזָאל
 ןוא--ןַאשזדנעשז ןוא .ךיא םיא טימ ןוא. יקסווָאידָאלָאװ ; רעה ןייג
 סקּוװ רעיא לייוו ,ןּביילּב רעסעּב טעװ ,ַאטנעיּפיבדָאּפ רעה ,ריא
 - .ןבעגסיױא טנָאקעג זנוא; ןטלָאװ- טײקיצרַאהנּפָא  ןוצ

 -יװטיל רעד  טָאה--ןרָאפ ךיא .לעװו ךיא ,רעדורּב ,ןיינ--
 ו .טגָאזעג רעג

 ןוא ןוט סָאד ריא טומ ןנעוו- טיײקרעֿכיז ריא .רַאפ-- =
 ןיִא ןיוש רע טעװ ,ןעזעג לָאמַא .טָאה רעצימע .זַא .ךייא . .ןּביילּב|

 רַעּבָא ,תמא ,ּבַאטש םעד ןּבאָה רימ :ןסעגרַאפ טשינ ןּבעל ןייז
 טטה ריא .טּבױלגעג טשינ ךױא ּכַאטש ןטימ ןעמ טלָאװ ךייא
 --םיעשר עלַא סעסָאנָאװישק ןופ ןגיוא יד רַאפ ןענַאילוּפ ןגרָאװעג
 םיא ײז ןטלָאװ ,ייז ןשיװצ ןעװעג טלָאװ גנָארד ַאזַא ןעװ ןוא
 ,ןרָאפ זנוא טימ טלָאז ריא זַא ,ןייז טשינ ןָאק סע .טנעקעג
 -יא רעייא ןוא ,ןעניפעג טשינ טרָאד ריא טעװ ּפעק יירד ןייק
 ןּבָארגַאּב טלָאז ריא רעדיא .ןפלעה טשינ ךס ןייק טעװ רענ
 ןציז ָאד רעסעּב טּבײלּב ,גנומענרעטנוא עצנַאג יד
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 ,טגָאזעג רעניווטיק רעד טָאה--דָאש ַא--

 רימ זַא ,ריא טזומ ןּביילּג ,דָאש ןייק טשינ יצ  ,דָאש ַא--

 ךייא רימ ןלעװ ,רעמייב יד ףיֹוא ,ןטסעג ןּביילק ןרָאפ ןלעוו

 ,טשינ טציא' רעּבָא ,ןעמענטימ ךיוא

 202 | !ןרעה וצ סּואימ--

 .ןפיוא ךעליירפ רימ ןיא'ס לייװ ,קסיפ םעד עשז-טיג--

 סָאד .ןרעה עֿגײמ ,ךַאז ןייא ךָאנ רָאנ ,טּביילּב רעּבָא .,ןצרַאה

 | -לעז יד ןלָאז דוס םעד ןופ :תּובישח רעטסערג ןופ ךַאז ַא ןיא

 טשינרָאג ןרעיופי יד ןלָאז ייז ןופ ןוא ןרעװ ריֹוועג טשינ רענ

 ,טשינ טרָאװ ןייק םענייק .ןייגרעד

 ?טשריפ םעד רעּבָא--

 .ָאטשינ זֹיא טשריפ רעד---

 ?ןעמוקקירוצ טעװ רע זַא .,יקסוטעשקס רעה םעד .ןוא--

 דלַאֿב טלָאװ רע לײװ ,טשינ טרָאװ ןייק עקַאט םיא--

 ךציירפ וצ ףיוא טייצ גונעג ןּבָאה טעװ רע וזנוא וצ ןסירעג ךיז

 טימ ןזָאלסױא יינספיוא הלילח ךיז טעװ סע בוא ןוא ,ךיז

 ךעלרעטיר רעייא טיג .ּפָארַא ןעניז ןופ רע טעװ--ט שינרָאג

 טשינ ךיז טרָאװ ןייק טימ טעוו ריא זַא ,ןרעה .עניימ ,טרָאװ

 | | .ןֿפַאלסױרַא

 .טגָאזעג אנעייֿדָאֿ טָאה--!טרָאװ סָאד ןּבעג רימ--

 .!טרָאװ סָאד ,טרָאװ סָאד--

 : .טָאג ןעקנַאד רימָאל טציא ןוא--

 רעטשרע רעד ַאבָאלגַאז טָאה רעטרעװ עקיזָאד יד ייּב

 עקירעּביא יד ךיוא םיא ךָאנ ןוא .סיפ יד ףיוא ,טזָאלעגּפָארַא ךיז

 :ןעוועג ללּפתמ סייה ןוא .גנַאל ןּבָאה ייז ןוא
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 .לטיּפַאק 2

 -עגסיורַא עקַאט קירוצ געט רָאּפ ַא טימ זיא טשריפ רעד
 ' ,תולייח ַעְשירּפ ןּביילקוצפיונוצ טרָאד ידּכ ,ׁשְטשָאמַאז ןייק ןְרָאפ
 .רעקקירוצ ןייז ףױא טֿכירעג טשינ לענש ױזַא ךיז טָאהימ ןוא

 רעּביִועד ךיז ןּבָאה ןַאשזדנעשז ןוא ַאּבָאלגָאז ,יקסוואידָאלָאװ |
 .דוסּב ןוא העידי זיא סע סנעמעװ ןָא ןייֵרַא געו ןיא טזָאלעג
 / רָאנ טָאה שזַארַאּבז ןיא ןשטנעמ ענעֶּביִלּבְרַאפ יד ןופ .תודוס

 ןטימ ןדנוּבעג ,רע ךיוא רֶעֹּבָא ,ןופרעד טְסּוװעג סוניגנָאל ןייא
 | ,טנַאװ יד יװ- ןגיוושעג טָאה ,טרָאװ -

 -ג ּבָאה עֿכלעװ ,ןריציפָא עקירעּביא יד ןוא ןלושרעיו
 ,ןלָאפעגניײא טשינרָאג זיא ,ןיטשריפ רעד ןופ טױט ןגעװ טְסּוװ
 סעּפע טָאה ןַאּבָאלגַאז טימ רעטיר םעניילק ןופ ןרָאפּפָא סָאד זַא

 ייז ןוא הלּכ סיקסוטעשקס ןֿכעלקילגמוא םעד טימ תוכיש ַא
 םיא וצ רעֿכיג ןענעז טנײרּפ עדַײּב יד זַא ,טנַײמעג ןּבָאה
 -געשז ןעװעג ךיוא זיא יײז ןשיװצ זַא ,טרפּב ,ןרָאפעגסױרַא
 סיקסוטעשקס זיִא רֶע זַא ,טסּוװעג טָאה'מ ןכלעװ ןגעװ ,ןַאשזד

 ןוא עקװָאנַאּבעֿכ ןיק ךַײלג קעװַא ןענעז רעדיװ ייז .רעניד
 | .העיסנ רעד וצ תונכה טֿפַאמעג טרָאד

 -עג טָאה רע סָאװ ,טלעג ןרַאפ לּכ-םדוק טָאה ַאּבָאלגַאז
 רֶעילָאדָאּפ עקיסקיװעג ףניפ טפיוקעגנייא ,ןעניגנָאל ייּב טגרָאּב
 סע עֿכלעװ ןוא ןשרַאמ עטיײװ וצ לגּוסמ ןענעז סָאװ ,דרעפ

 -יפָא עשיקַאזָאק יד ןוא רעטייר עשיליוּפ יד טצונַאּב ןרעג ןּבָאה |
 ַא ךָאנ ןגָאי ךיז טנָאקעג גָאט ןצנַאג ַא טָאה דרעפ ַאזַא ;ןריצ
 -עגרעּבירַא סע טָאה ןפיול ןלענש ןטימ ןוִא ,דרעפ ןשירעטָאש
 ןופ רעטֿכײל טָאה סע לייוװ ,דרעפ עשיקרעט יד וליפא ןגיטש
 ןוא עטלַאק ,רעטעװ ןופ סִיִנִש יד ןגָארטרעּבירַא טנָאקעג ייז

 אּבָאלגַאז רעה טָאה רעפױל ףניפ עֿכלעזַא טָא .טֿכענ עקידנגער .
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 ,םירבח יד רַאפ ןוא ךיז רַאפ רע טָאה םעד ץױחַא ;טפיוקעג

 --תושּבלה עשיקַאזָאק טפיקעג ןיטשריפ רעד רַאֿפ ךיוא ןוא

 ןוא תואׂשמ יד ןענעדָאלנָא ןטימ ןעמונרַאפ ךיז טָאה ןַאשזדנעשז

 ךיז ײז ןּבָאה קיטרַאפ ןוא טיירג ןעװעג ןיוש זיא ץלַא ןעוו

 ןפיוא גנומענרעטנוא יד קידנּבעגרעּביא ,ןײרַא געוו ןיא טזָאלעג

 ןופ רעצישַאּב םעד ,יַאלָאקימ ןקילײה םעד ןוא טָאג ןופ טָארַאּב

 !רַאָפ ןטלַאה טנָאקעג טנייל יז ןעמ טָאה טייהרעטלעטשרַאפ =
 2 + ײ :

 "עז יייז זַא ,ןפָארטעג טפָא טָאה סע ןוא סענַאמַאטַא עשיקַאזָאק

 -ָאזינרַאג  עשיליוּפ ןופ רענלעז ךרוד ןרָאװעג טעֿפעשטרַאפ ןענ

 ןפרָאװעגרעדנַאנַאפ ןעוועג  ןענעז סָאװ ,סגטסָאּפ-ךַאװ ןוא ןענ

 ַאּבָאלגַאז רעה טָאה יז רַאפ רעּכָא-ץענעמַאק זיּב טעה שזַא

 -יז שייצ .ערעגנעל ַא ןרָאפעג  ןענעז יז .טרימיטיגעל טֿכײל ךיז

 ןקלָאּפ יד ךרוד ןעמונרַאּפ ןעועג זיא סָאװ ,דנַאל ַא ךרוד רעֿכ

 זייװכעלסיּב ךיז סָאה רעֿפלעװי ,יקסנָארָאקצנַאל טנַאדנעמָאק ןופ

 -ָאק יד ףױא החגשה ןּבָאה ֹוצ *דּכ ,וצ רַאּב וצ טרעטנעגרעד

 ןױש ןּבָאה עלַא .ףיונוצ טרָאד ךיז .ןּביױלק סָאװ . ,סעּפוק עשיקַאז

 טימ ןוָאלסױא ךיז ןלעװ ןעגנולזנַאהרעטנוא יד זַא ,טסּוװעג

 ,דנַאל ןרעּביא ןעגנָאהעג רעּבירעד טָאה המחלמ יד .,טשינרָאג

 גֶעװ ןיא טוָאלעג טשינ ךָאנ ךיז ןכָאה תוחוּכ-טּפױה יד םנה

 -ליג ןעװעג יא דנַאטשליטשנּפָאװ רעװַאלסַאיערעּפ רעד .ןײרַא

 טָאה סגטסָאּפרָאפ ןופ המחלמ יד ;תואנח ענירג יד זיב קיט

 -רַאפ ךיז יז טָאה טציא רעּבָא ,טרעהעגפיוא טשינ למנייק תמא

 ןפיוא רָאנ טרַאװעג ןעמ טָאה ןטייז עדייּב ןופ ןוא--טקרַאטש

 .ּפעטס ןרעּביא טליּפשעצ ךיז גנילירפ רעד טָאה לייוװרעד .ףּור

 ,סעטיּפָאק עשידרעפ יד ןופ ןטערטעצ ןעוװעג זיא סָאװ ,דרע יד

 -עז סָאװ ,ןעמולּב ןוא ןזָארג ןופ קעד ַא טימ ןגױצַאּב ךיז טָאה

 .רעטיר ענעלַאפעג יד ןופ סרעּפרעק יד ןופ ןסקַאװעגסױרַא ןענ

 ןעָאלּב ןיא טקעטשעג סעֿכרעל ןּגָאה רעדלעפ-טֿכַאלש יד רעּביא

 -רַאפ ןגיוצעג םרַאיל ַא טימ ךיז ןּבָאה ןטײקֿכױה יד ףיוא ;ללח

 ךיז ןּבָאה ןרעסַאװ ענעסָאגעגרעדנַאנַאפ יד ;לגייפ םינימ ענעדיש

 ןרעטנוא טשטיינקעג ןּפיש עקידנשטשילּב ןופ טלַאטשעג רעד ןיא
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 ,סעּבַאשז יד ןּבָאה טנװָא ןיא ןוא ,טניװ ןופ זָאלּב ןעמערַאוי
 זיּב ןעילַאװֿפ רעטמערַאװרעד + רעד ןיא ןעמּוװשעג ןּבָאה סָאװ
 יי ..ןסעומש עֿכעליײרּפ .טריפעג טֿכַאנ רעד ןיא טעּפש

 וצ טרענַאב :ןײלַא רוטַאנ יד זַא ,ןטנודעג ךיז טָאה סע
 יה ןְקעֶדַאּב וצ ,קָאטַײװ םעד ןרעדניל וצ ;ןדנּוװ יד ןלייהרַאפ
 ףיוא ןוא למיה ןפיוא- ןעוועג .ןיא קיטֿביל .ןעמולּב טימ םירבק
 יו ּפעטס רעצנַאג רעֶד ןוא ךעליירפ | ,קיטפול ,שירפ .,דרע רעד
 ןט'ּבעג ךיז ,בעוועג- -דלָאג ַא יו טקנַאלּבעג טָאה .ךעטלָאמעג ! א
 ַא ןֿכלעװ ףיוא ,לטרַאג רעשילִיוּפ ַא יװ רעדָא ,ןגיוּבנגער א יו
 ריק ענעדישרַאפ טרָאּפעגפױנוצ קיצנוק טָאה טנַאה עטקישעג
 רעּביא ןוא--יירעשטיווצעג-לגייפ טימ לופ ןענעז סעפעטס יד
 יד טקנירט רעֿכלעװ ,טניװ רעטיירּב ַא ןעגנַאגעגמוא זיִא .ײז
 עכעלשטנעמ ייד ךיורב-לקנוט| 'ףיוא - ּפָא טנערּב ןוא ןרעסַאװ |

 ,רעמינּפ
 --טומ ןוא החמש טימ לופ טלָאמעד טרעוו ץרַאה סעדעי

 ,טומ ַאזַא טימ ןעוועג לופ ןענעז .רעטיר ערעזנוא ךִיוא - ןוא
 ַאּבָאלגַאז רעה ןוא ,ןעגנוזעג רדסּכ טָאה יקסווָאידָאלָאװ .רעה
 -עגרעטנוא .קשח טימ טָאה ,דרעפ) ןפיוא ןגיוצעגסיוא ךיז טָאה
 םיא טָאה יז ןעװ ,לָאמַא ןוא ,ןוז יד ףיוא סעציילּפ יד טלעטש
 סֿגיילק םוצ טגָאזעג רֶע .טָאה ,טמערַאװרעד טוג טַאהעג ןיוש
 :רעטיר

 ץוח ַא זיא ;קידנגָאז תמא םעד לײװ ,ליֹוװ רימ זיא'ס--
 עטלַא: .ףוא ך יװ סרעסעּב ןייק ָאטשינ ןײװ-רַאגנוא ןוא דעמ
 ,רענייּב
 ,טרעפטנעעג .יקסװאידָאלָאװ טָאה--טוג יז ןיא עלַא רַאפ-- :ו
 .,ןוז רעד ףיוא ןגיל וצ ביל ןּבָאה תויח יד וליפא לייװ

 יד ךָאנ רימ ןרָאפ טייצ ַאזַא ןיא סָאװ ,קילג ַא זיא'ס- = |
 ןיא ,רעטניוו ןיא לייוװ--טגָאזעג רעטייוו ַאּבָאלגַאז טָאה---ןיטשריפ
 ,להיימ ןטימ ןפיולטנַא ּוצ רעווש ןעװעג טלָאװ ,טסערפ
 א + ןוא ,ןַײרַא טנעה יד ןיא .ןעמוקַאּב רָאנ יז רימָאל -- יי ר
 ,ןעמענּפָא זנוא יי יז טעװ רעצימע בוא ,ךיא .ןיּב עמלעש

 .עד ַאּבָאלגַאז .טָאה--לַאֿבימ .רעה ,ןגָאז .ריד לעוװ ךיא --
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 זַא ,ארומ ךיא ּבָאה ךַאז ןייא רַּכ רָאנ זַא--טרעפטנעעג .ףיור

 ןיא זָאל טשינ ךיז סרעטָאט יד ןלָאז המהלמ ַא ןופ לַאפ ןיֹא

 ןקַאזָאק יד טימ לײװ--ןעמענמורַא טשינ זנוא ןוא תומוקמ ענעי
 ךיז רימ ןלעװ ןרעױּפ יד רַאפ .ןּבעג הצע ןַא ךיז רימ ןלעװ
 יז זַא ,טקרעמַאּב ךָאד טסָאה וד לייוו ,ןרימיטיגעל טשינ ללֿכּב
 ןרַאפ ןּבָאה רעשזָארָאּפַאז יד ןוא ,עטסטלע רַאפ :נוא ןטלַאה

 .ץוש ַא ןייז זנוא רַאפ טעװ ןעמָאנ סנוהָאּב ןוא ץרא-ךרד בַאטש
 רעינּבול רעד ןיא לײװ ,סרעטָאט טימ ךימ ןעק ךיא--

 ךיא ןוא ןוט וצ קידנעטש טַאהעג ייז טימ רימ ןּבָאה הֿכולמ
 --החונמ ןייק טָאהעג טעינ ַייז ןופ לָאמנייק ןּבָאה לושרעיװ ןוא
 | //.טרעפטנעעג לַאלימ רעה טָאה !

 ּבָאה'ֿכ--טגָאזעג ַאּבָאלגַאז טָאה--ךיוא ייז ןעק ךיא ןוא -
 ןרָאי ןס ַא יז ןשיװצ ּבָאה ךיא יװ ,טלייצרעד ןיוש ריד ךָאד
 ױוַא ;תוגרדמ עכיוה וצ ןגָאלשרעד ךיז טנָאקעג ןוא טכַארּברַאפ
 ,שינַאדעמֿכַאמ א ןדמשּפֶא ךיז טלָאװעג טׂשינ ּבָאה'ֿכ יװ רעּבָא
 ןּבָאה ייז ןוא ןיײז רתומ םעלַא םעד ףיוא טזומעג ךיא ּבָאה
 ּבָאה ךיא סָאװ ,רַאפרעד הנושמ-התימ ַא ןוטנָא טלָאװעג ךָאנ רימ

 'רעתמא רעד וצ ןייגוצרעּביא טדערעגנָא חלג ןטסטלע רעייז

 - .הנומא

 זיא סָאד זַא ,טגָאזעג טלעמונַא רעּבָא ךָאד טָאה ריא--
 .ץַאלַאג ןיא ןעוועג

 זיא םירק ןיא ןוא ,ןעװעג עקַאט סע זיא ץַאלַאג ןיא--
 טקע ץאלַאג ןיא זַא ,טסנימ וד ּבױא לייװ .ןעװעג ךױא סעי

 --ַאפ .טסקַאװ רעפעפ ּוװ ,טשינרָאג ךָאד וטסייװ ,טלעװ יד ךיז
 .טלעװ רעד ףיוא ןטסירק רעדייא ,לעילּב-ינּב רעמ ןַאר

 :ןַאשזדנעשז טשימעגנײרַא סעומש ןיא ךיז טָאה ָאד
 ---תועינמ ןּבָאה רימ ןענָאק סרעטָאט יד ןופ זיולּב טשינ--

 -ָאּב סָאװ ,טגָאזעג טשינ ךייא בָאה ךיא לײװ--טגָאזעג רע טָאה
 ןופ טֿכַאװַאּב טרעוו לייה עקיזָאד יד זַא ,טגָאזעג רימ טָאה ןוה
 ,ןיטשריפ יד טיה סָאװ ,ןײלַא דיױמ-ןזיר ענעי .תוחוּכ עקידאמט
 ןלעװ עֿכלעװ ,םידש טימ ךיז ,טרבח סָאװ ,הפשֿפמ עסיורג ַא זיא
 סָאװ ,לױק ַא תמא ּבָײה ךיא .ןייז-הרתמ זנוא ןגעװ יאדוא יז
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 טרָאד רעּבָא ,ץייװ ןטקילײהעג ףיוא ןסָאגעג ןיילַא יז ּבָאה ךיא
 עֿכלעװ ,תוחור 'עקידהמיא ןופ תונחמ עצנַאג ןַארַאפ ךיֹוא ןענעז
 זַא ,ןייז ןזומ ןיוש סע טעװ הגאד רעייא .גנַאגנײרַא סעד ןטיה
 טלָאװ טשינַא לײװ ,ןעשעג יטשינ זייּב םוש ןײק רימ לָאז סע
 | | .ןריֹוװעגנָא גנוניולַאּב יד דלאּב ךיא

 | רימ---ןפורעגנָא ךיז ַאּבָאלגַאז רעה טָאה--!רענייא הטוש--
 טנוזעג ןייד ןגעװ רָאנ תוגאד ערעדנַא ןייק טשינ עקַאט ןּבָאה
 :ּפארַא טשינ קרַאק םעד ריד טעװ לװײט רעד .ןטֿכַארט ֹוצ
 ץלַא זיא ,טײרדעגּפָארַא םיא טלָאװ רֹע וליפא ןעװ ןוא ,ןעיירד
 ַא ןּבָאה טייקיריג ןַײד רַאּכ ייס-יו-ייס טסעװ וד לײװ ,סנייא
 םעד ןענָאק רימ לָאז ןעמ זַא ,ךיא ןיּב טלַא וצ .ףוס ןסּואימ
  -רָאה ּבױא זַא ,ןסיו ךָאנ וטספרַאד סָאד ןוא ,ןעלמוטרַאּפ חומ
 ,ףשֿכמ רערעסערג ַא ךָאנ ךיא ןיּב ,הפשֿכמ עסיורג ַא זיא ַאניֿפ-
 .צניק:ץרַאװש יד טנרעלעגסיוא ךיז עיסרעּפ ןיא ּבָאה ךיא לייא
 טלָאוװ'כ ךוא ,רימ ןעניד ייז ןוא ,םידש יד טניד יז .יירעל
 ,טשינ ליו ךיא ראנ--ןועקַא ןסקָא יד טימ יװ ,טנָאקעג ייז טימ

 ,המשנ ןײמ ןופ טיײקניר רעד רַאפ גרָאז ךיא לייוו

 רעד לָאז לָאמ סָאד רעֹּבָא ,רַאה ןיימ ,טוג זיא סָאד--
 .ןייז וצ רעסעּב קידנעטש זיא'ס לײװ ,ןצונכױא הּוּכ ןייז רַאה
 ,טרעֿכיזעג

 ךַאז עטוג רעזנוא ןיא ןוחטּב רעמ בָאה רעדיװ ךיא ןוא--
 ןלָאז--טגָאזעג יקסװָאידָאלָאװ טָאה--תּוסּפורטוּפא סטָאג ןיא  ןוא -

 טימ ןוא ,ןטיה םידׂש יד ןענוהָאּב יא ןוא ןַאניּפרָאה יא טרָאד

 .םונהיג עטסערג יד סָאװ ,םיֿכאלמ עשילמיה יד ןענעז זנוא
 ךיא ןיּב לֵאפ םעד ףױוא ןוא ,ןעמוקייּב טשינ ײז ןענָאק םילּבחמ

 .טֿפיל ביז ,םיֿכאלמ יד ןופ רש םעד ,לַאֿבימ ןקילייה םעד רדנמ
 .סקַאװ ןסייוו ןופ

 -רעייטשוצ טכיל ןייא ףיוא ךיוא ךיא לע ױזַא ּביוא--

 לָאז ַאּבָאלגַאז רַאה רעד ידּכ--טגָאזעג ןַאשזדנעשז טָאה--ןּבעג
 .ףוס ןסּואימ ַא טימ ןעשַארטס טשינ ךימ

 --ןיירַא םונהיג ןיא ןקיש ךיד ךיא לעװ רעטשרע רעד--
 .-סױרַא ךיז טעװ סע ּביוא--טרעפטנעעג ץישטֿכַאלש רעד טָאה
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 .ךיז טניפעג ןייליײרפ סָאד וו טוג טשינ טסױװ וד זַא ,ןלעטש
 יָאלָאװ זיּב רָאנ רימָאל !טשיג .סייוװ ךיא ,טסייה; סָאװ--;.-!

 .ןפערט ןגיוא ענעדנוּבעגוצ טימ וליפא ךיא. לע; ,ןרָאפְרעֶד .ַאקניד
 רעד ףיוא ןוא ,וצ-רטסעינד .םוצ - ,גערּב ןטימ ןרָאפ ןְלֶעוו;.ריִמ
 ןענעקרעד ןלֶעװ רימ עֿכלעװ ,לײה יד ןייז טעװ טײז רעטֿכער
 ַא טימ .טגיילרַאפ זיא ..ריא וצ .גנַאגנײרַא רעד סָאװ ,םעד .טיול
 ,ןרָאפנַײרַא .טשינרָאג ןָאקימ זַא .,סיוא ךיז .טֿכוד גולפ ןיא .,זלעפ
 דרֹעפ ייװצ ןכלעװ ךרוד ,טלַאּפש ַא ןַארַאפ זיא זלעפ ןיא רעּבָא
 ,ןייז טרָאד ןױש ןלעװ רימ זַא ,ןײגֿכרוד ןענָאק הרוש ןייא יא
 -נייא רֶעֹד זיא סָאד לײװ ,ןעמוקטנַא טשינ רעניק זנוא טעװ
 ןוא םֹורַא ןוא ,לייה רעד ןופ גנַאגסױרַא ןוא גנַאגנײרַא רעקיצ
 -ֿכרוד  םיוק טעװ לגיופ ַא זַא ,ךױה יױזַא טנעװ יִד ןענעז םורַא
 ןײרַא טרָאד ןעיײג סָאװ ,ןשטנעמ יד טעגרה הפשֿכמ יד ,ןעילפ
 ,רענייב עכעלשטנעמ ךךֶס ַא טְרָאד ןַארַאפ ןוא ,שינעּבױלרעד ןָא
 רָאנ ,ןענעֿכעּר ןסײהעג טשינ טימרעד ךיז טָאה ןוהָאּב רֶעֹּבָא
 יז טעװ טשרע טלָאמעד ..ןוהָאּב !ןוהָאּב :ןעייהש ןוא ןרָאפ

 טרָאד זיא ,ןעניּפרָאה ץוח ַא--.ןייז-םינפ-לבקמ ךעלטניירפ זנּוא
 .סקיּב ַא  ןופ קידארומי טסיש רעֿכלעװ ,סימערעשט ןַארַאפ ְךיוִא
 | .ןעגנערּבמוא רַימ ןזומ- עדייּב

 טעוו הבקנ יד רעּבָא ,טשינ ךיא דער ןסימערעשט ןגעוו--
 , .ןדניפ וצ ןַײז גונעֶג
 -עג ױזַא זיא יז .!ןדניב רַאה רעד טרָאד יז טעוװ יו |
 עװָאקדָאּפ א ןוא ,דמעָה ַא יװ יז טסיײרעצ רעצנַאּפ-ַא זַא ,טנוז
 ַאטנעיּפיּבדָאּפ ןייא רָאנ .טשטעװקעצ טנעה עריא ןיא טרעװ
 ,טשינ רימ רעּבָא ,ןּבעג הצע ןַא טנַאקעג ריא טימ ךיז טלָאװ
 ןקילײהעגנָא ןַא ריא רַאפ ּבָאװ ךיא ,ּורוצ ןזָאל רַאה ְרעֶד לָאז
 ַא ןעמוק הפשכמ רעקיזָאד רעד ףױא ןוש לָאז ;לױק עט
 חּור ַא יװ ןגױלפעגֿכָאנ זנוא יז טלָאװ .שרעדנַא ;ףוס רעצרַאװש
 טשינ) רעכיז .ןןטלָאװ רימ ןוא--ןקַאזָאק יד ףיוא ,טלַײהעג ןוא
 פעֶק ענעגייא ערעזנוא טימ ךיוא רָאְנ ,ןיילײירפ ןטימ זױלּב
 .סױרַא טשינ םולשּב

 יד רעּבירַא יז זיא ןעגְנוטַארַאּב ןּוא ןסעומש .:עֿבלעזַא :ןיא
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 קידנדיימ ,קילייא יז ןענעז ןְרָאפעג ןוא ;געװ ןפיוא טייצ

 ןעגנַאגעג ןענעז ייז .םירבק ןוא  סעמרַאפ . ,רעפרעד ,ךעלטעטש
 טשרע ךיז ןּבָאה ייז ןענַאװ ןופ ,וצ-רַאּב וצ עצנילָאמרַאי ךרוד
 ןוא לָאּפמַאי ןופ טייז יד ןיא ןוט-רעק.ַא ,טלָאזעג .סיוא-ףיש
 רעֿכלעװ ןיא ,טנגעג יד ןעגנַאגעגֿכרוד ןענעז ז .רטסעינד
 רעה םעד ןוא--ןגָאלשעצ .ןענוהָאּב- טלעמונַא טָאה יקסווירָאלָאװ
 -עגְנייֶרַא וליפא ןבָאה יז ..טײרּפַאּב טנעה ; ענייז ךופ ַאּבָאלגַאז
 טכַאנ ףיוא ןטלַאהרַאפ טרָאד ךיז ןוא םרַאפ עּבלעז יד ןיא ןפָארט
 -ֿענרעּביא וצ- ןעמוקעגסיוא יז ןיא טייצ וצ טיצ ןופ רעגעל
 טָאה טלָאמעד ןוא ,ּפעטס ןיא ,למיה ןליוה ןרעטנוא ךיוא .ןקיט
 ןופ ןעגנולייצרעד .טימ טייצ יד ןּבירטרַאפ ײז אבָאלגַאז רעה
 ,טריסַאּפ ןּבָאה סאוו ,עֿכלעזַא ןופ ,ןשינעּפיולרַאפ עקילָאמַא ענייז
 רעמ רעּבָא ,טְריסַאּפ טְשיִנ לָאמנייק ןּבאה סָאװ ,עכלעזַא ןופ ןוא

 . ריא ןגעװ ןוא ןיטשריפ רעד ןגעװ טדערעג ןעמ טָאה ץלַא ןופ

 .הפשכמ :רעֶד ייּב טפַאשנגנַאפעג ןופ גנואיירּפַאּב רעקידנעמוק

 יד ןופ ןרָאפעגסױרַא ףוס םוצ ןענעז ַײז יװ םעדֿכָאנ-
 סיקסנָארָאקצנַאל ךרוד ןרָאװעג טֿפַאװַאּב ןענעז עֿכלעװ ,ןטנגעג

 ןיא ,דנַאל-ןקַאְזָאק ןיא ןיירַא ייז ןענעז ,ןקלָאּפ ןוא . ןענָאזינרַאג

 ,טילּפו-דירש ןייק ןּבילגרַאפ טְשינ ןֿכַאיל .יד ןופ זיא'ס ןֿכלעװ;
 -עג טקיליטרַאפ ןענעז ,ןענורטנַא טשינ ןענעז סָאװ ,יד לייװ
 טקידנעעג ךיז טָאה יַאמ רעד .דרעװש ןוא רעיײפ טימ ןראוו
 טשרע .םיוק ןענעז ײז ןוא ,ינוי רעסייה ַא ןעמוקעגנָא זיא'ס ןוא
 געו רעד לײװ .,ןעמוקעגרעּביא העיסנ רעד ןופ קלח טירד ַא
 דצמ ייז ןענעז קילג םִוצ .רערעווש ַא ןוא רעטייוו ַא -ןעוועג זיא
 .הנְּכה םּוש ןײק ףיױא טלעטשעגסױא ןעװעג טשיִנ ןקַאוָאק יד
 ,טרימיטיגעל טשינ ללֿבַּב ךיז יז ןּבָאה סעדנַאּב-ןרעיוּפ יד הַאפ-
 -ָארָאטַאז רַאפ ןטלַאהעג .לײט ןטסערג םוצ יז ןּבאה ײז לײװ
 טייצ וצ טייצ ןופ יײז ןעמ טָאה ןגעװטסעדנופ .עטסטלע רעשז
 ,ַאּבָאלגַאז רעה טאה טלָאמעד ןוא - ,ןענעז יז רעװ ,טגערפעג

 ,טײל-לָאט יד ןופ רענײא ןעװעג זיא רעקידנגערפ רעד ּביוא
 ןופ רענייא ןעװעג זיא סָאד ּביֹוא ןוא ,ּבַאטש סנוהָאּב ןזיועג

 ררעפ ןופ ךיז קידנצעוּפָארַא טשינ רע טאה .,טײל-ןומה .יד
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 ןפרַאװעגמוא ןוא טסורּב רעד .ןיא סופ ןטימ ןוטעג .ּפָאק ַא םיא
 רַאפ דלֲאֹּב עקירעּביא יד ןּבָאה סאד קידנקוקוצ--דרע יד - ףיוא
 ןַא טרָאפ סע ןיולּב טשינ זַא ,קידנעניימ ,געוװ ַא טֿכַאמעג ייז
 .טגָאלש רע :היאר אהו ,בּושח רעסיורג ַא סעּפע ראנ ,רענעגייא
 ."ןײלַא יקצינלעמֿכ ָאק'טַאּב רעדָא ,יַאלרּוּב ,סָאנָאװישק רשפא,

 ,םּור סנוהָאּב ןַאּבָאלגַאז רעה טָאה טֿכַארּבעגפױא רעייז
 ןגָארפ טימ ןעװעג תחירטמ ליפוצ יז ןּבאה טײל-לָאט יד לײװ
 טּפעלשרַאפ טפָא רעיײז זיא העיסנ יד סָאװ ּבילוצ ,םיא ןגעוו
 :ןעמונעג טשינ ףוס ןייק טושּפ טאה ןגַארפ יד-וצ ןוא .ןרָאװעג
 ןייז ןגעװ העידי יד ליײװ ,טּבעל רע יצ ,טנוזעג זיא רע יצ
 .קילרָאהַאי םוצ ןיּב שזַא ןגָארטעצ טַאהעג ןיוש ךיז טאה טױט
 ,טלייצרעד ןּכָאה עקידנרָאפ יד ןעװ ןוא .ןלעװש-ןולעפ יד ןוא
 ענייז עקַאט ןענעז ייז זַא ןוא יירפ ןוא טנוזעג זיא רע זַא
 ןבאה סע ;טלײטעגוצ דובּכ ןוא טשוקעג יײז ןעמ טאה ,םיחילש
 ,קעז יד וליפא ןוא ,רעצרעה סנעמטלַא טנפעעג יז רַאפ ךיז
 הנהנ 'טמיוזרַאפ טשינ טאה לגני סיקסוטעשקס רעה סאו ןופ
 י | ,ןייז וצ

 טאה רעֿכלעװ ,יַאלרוּב ןעמונעגפיוא ייז טאה לָאּפמַאי ןיא

 יד ףױא טרַאװעג ןומה ןטימ ןוא לאט ןופ תולייח יד טימ ָאד
 .קינװָאקלָאּפ רעטמירַאּב רעטלַא ןַא ןעועג זיא סאד .סרעטָאט
 ;המחלמ-יסיס5ת טנרעלעג ןענֹוהָאּב רע טָאה קירוצ ןראי טימ

 ןצרַאװש ןפיוא .סעיצידעפסקע ףיוא םיא טימ טזָאלעג ךיז טאהי
 ןופ רענייא תעּב טריּבַארעצ ַאּפָאניס םענייאניא םיא טימ ןוא םי
 יו טַאהעג ביל רעּבירעד םיא טאה רע ,סעיצידעּפסקע עֿכלעזַא

 ,םיחילש ענייז ןעוועג-םינּפ-לּבקמ ךעלטנײרּפ ןוא ןוז םענעגייא ןַא
 רע זַא ,טרפב ,יורטוצמוא ןטסדנימ םעד קידנזײװסױרַא טשינ
 .רעד ,אּברדא .םיא ייּב ןענַאשזדנעשז ןעזעג ןרָאיַארַאפ טָאה
 רע טָאה ,ןילָאװ ןייק טרָאפ ןוא טּבעל ןורָאּב זַא ,ךיז קידנסיוו
 םיא ףיוא ךיז ןילַא ןוא טײצלָאמ ַא טנדרָאעגניא החמש ןופ
 י .טרוּכשעגנָא

 לָאז ןַאשודנעשז זַא ,טַאהעג ארומ טָאק ַאּבָאלגַאז רעה |
 ,טׂשינ ףרַאד ןעמ סָאװ ,סָאד ןרעדיולפסיוא טשינ טייהרערוּכש

248 



 לגניי ענעּבירטעגֿכרֹוד סָאד זַא  ,טלעטשעגסױרַא/ ךיז טָאה'ס : רעֶּבָאי
 םעד קידנגָאז זַא ,גנוצ רעד טימ טיירדעג טקישעג וזַא טָאה
 רע טָאה ,ןגָאז טגעמעג םיא טָאה'מ ןעװ ,טלָאמעּד רָאֹנ - תמא
 ךָאנ רָאנ ,הנּכס ןיא יז טלעטשעג טשינ זיולב טשינ םעדֿכרוד
 -עג רעּבָא ןּבָאה ענדָאמ ,ךיז וצ יורטוצ/ ןרעסערג ַא/ ןענּוװעג
 סָאװ ,ןסעומש יד רעטיר ערעזנוא  ןופ רעוא יד ןיא ןעגנולק
 טײקיטֿבירפױא רעקידארומ ַא סעַּפע טימ ןרָאװעג טריפעג ןענעז

 .ןרָאװעג טנַאמרעד טפָא ןענעז ןעמענ ערעייז עֿכלעװ ןיא ' ןוא

 ןוהָאּב זַא--טגָאזעג יַאלרוּב טָאה--טרעהעג ןּבָאה רימ-- |
 ,לָאמַא טשינ ריא טסייװ .ןרָאװעג טקַאהעצ לעּוד ַא ןיא זיא
 יי ?טקַאהעצ םיא טָאה סע רעװ

 -נעשז טָאה--ריציפָא סימערעי טשריפ ,יקסווָאידָאלָאוװ--
 .טרעפטנעעג קיאור ןַאשְוד

 טפָאװ ,ןירַא טנעה יד ןיא םיא םוקַאּב ךיא ןעוו ,,יע--

 טלָאװ טוה יד .לָאקָאס .רעזנוא רַאפ ןעוועג קסּפ-סייקמ םיא ךיא
 : !ןדנישעגּפָארַא םיא ןופ ךיא

 צעייז טימ ןוטעג ריר ַא ףיורעד טָאה יקסװָאידָאלָאװ רעה
 ַאזַא טימ ןיַאלרוּב ףיױא ןוטעג קוק א ןוא ךעלעסנָאװ ענעיורטש
 רע ןֿכלעװ ,ףלָאװ ַא ףיוא טקוק טנוה-דגַאי ַא ןכלעו טימ ,קילּב
 :טגָאזעג טָאה ןַאשזדנעשז ןוא ,לגרָאג םייּב ןּפַאֿכנָא טשינ רָאט

 ןייז ,קינװָאקלָאּפ רעה ,ךייא ךיא גָאז עקַאט רַאפרעד--
 | | .ןעמינ

 :ָאד םעד ןופ האנה עתמא ןַא ןּבָאה טעװ לווייש רעד |
 | | .ןוטעג טֿכַארט ַא ַאּבָאלגַאז רעה טָאה--!לגניי ןקיז

 ױזַא זיא רע--טגָאֹועג רעטייוו ןַאשודנעׁשֹז טָאה--רעּבָא--
 ,ןפורעגסיֹורא םיא טָאה ןיילַא ןוהָצּב לייוו ,קידלוׂש טשינ: ליפ
 טרָאד זיא ןעוועג .ןוט וצ טָאה רע ןעמעװ טימ :קידנסיוו טשינ !

 ןיוש טָאה רעֿכלעװ אנוש רעטס2רג 'סנוהָאּב ! ,ץישטכַאלש ַא' ךָאנ

 .ןסירעגסיֹורַא טנעה יד ןופי .ןיטשריפ ' יד 'םיא לָאמנייא
 ?סָאד 'זיא * רעוו' .ךוא -
 -נָא ןירֿכעשט ןיא ךיז טָאה סָאװ :,רוּכש' .רעטלַא ןַא"!טע--
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 זַא ,לעטשנָא םעד- טכַאמעג ןוא ןַאמַאטַא רעזנוא ףיוא ןעגנָאהעג- !
 . / .,טניירפ רעטוג .ןַײז זיא . רע -

 ןגירשעגסיוא יַאלרוּב - טָאה--!ןעגנעה ךָאנ טעװ רע--|
 יד קענש ןקיזָאד םעד לעװ ךיא בוא ,ךיא .ןיִּב ןלטּב א--

 : .ןוטעג םורּב ַא ַאּבָאלגַאז טָאה--ןדײנשּפָא טשינ ןרעיוא
 --טגָאזעג ןַאשזדנעשז טָאה--טקַאהעצ ױזַא  םיא .טָאה'מ--|

 רעּבָא ,טקיּפעצ ןעוועג גנַאל .ןיוש ןּבָאר יִד ןטלָאװ ןטייוװצ ַא זַא
 טנוזעג זיא רע ןוא רענרעה טימ המשנ ַא טָאה ןַאמַאטַא רעזנוא
 טּפעלשרעד םיוק עװַאדָאלװ זיּב .ךיז טָאה רע םגה ,ןרָאװעג
 ,ןבעגעג טשינ הצע ןייק ךיוא אמּתסמ ךיז רע עלָאװ .טרָאד ןוא
 ּוִװ ןילָאװ ןייק טקישעגסױרַא םיא ןּבָאה רימ .רימ טשינ ןעוו
 -עג רע .טָאה ןײלַא זנוא ןוא ,טנַאה-רעּבױא יד ןּבָאה עֶרעזנּוא
 ,לדיימ ןֿפָאנ רעזַא טקיש

 טָאה--עקימערּב- ץרַאװש יד ןעגנערּבמוא םיא ןלעװ ייז--
 עג גנַאל ןיוש םיא סע ּבָאה ךיא) ןוא---ןוטעג םורּב ַא יַאלרוּב |

 ַא ךיז .םיא רַאפ ןעװעג .רעסעּב טשינ ןעד טלָאװ ןוא .טגָאז
 -רעד ןוא ;רעגייטש ןשיקַאזָאק ןפיוא לדיימ ןטימ ןוט וצ ליפש
 ןּבָאה רימ יװי ,ןײרַא רעסַאװ ןיא ןוא זלַאה ןפיוא ןייטש ַא ךָאנ
 | ?ןוטעג םי- ןצרַאוש ןפיוא

 ױזַא ,ןטלַאהעגסיױא םיוק יקסװָאידָאלָאװ רעה טָאה ָאד
 ,ןימ ןסייו ןֹרַאפ ןליפעג ענייז ןיא ןעװעג רע .זיא .טקידײלַאּב
 / גטגָאזעג יױזַא ןוא טכַאלעצ ךיז טָאה רעדיװ .ַאּבָאלגַאז

 | !רעסעּב ױזַא זיא יאדוא-- |
 ריא---טגָאזעג יַאלרוּב טָאה--טניירפ עטוג טנעז היא רעּבָא

 ָאד) רעניילק וד ןוא ,טזָאלרַאפ טשינ הרצ:תע ןַא ןיא םיא טָאה
 .סעּב רעד טזיּב וד ,(ןענַאשזדנעשז וצ טדנעװעג ךיז רע טָאה
 ,ןעזעג ןירכעשט ןיא ןיוש ךיד ּבָאה ךיא ליוו ,עלַא ןופ רעט
 -וצ םיא ןוא ןּבעגעג גנוטֿכַא לָאקָאס רעזנוא ףיוא טסָאה וד יװ |
 ,רעּבירעד .טגָאז--טניירפ רעייא ןיּב ךיא .ךיוא ;ונ ..טעילוטעג

 ךַײא  ךיא לעװ ?דרעפ רעדָא ,ןקַאזָאק :ןּבָאה טפרַאד ריא סָאװ
 / עשעג טשינ ןייּב ןייק סגעװלירוצ ךייא לָאז סע ידּכ ,ןּבעג

 טצה--קינװָאקלַאּפ רֹעֶה ,טשינ רימ ןפרַאד ןקַאזָאק ןייק-- |

 טּפג +



 ןוא ןשטנעמ עשימייה ןענעז רימ . ?ייוו--טרעפטנעעג; ַאּבָאלגַאז
 ןופ ,הלילח ,לַאפ ןיִא ןוא ,דנַאל .רעזנוא .ךרוד ןרָאפ ןלעוװ רימ
 העגרע  ןייז הנחמ .רעסיורג ַא .טימ טעװ - ,שינעגעגַאּב ןןוייב א
 ץונוצ ָאי זנוא ןטלָאװ .דרעֶפ עקגילפ רעּבָא ,רעניילק ַא .טימ יו

 | יי :ןעמוקעג
 עטירעטָאט יד וליפא זַא ;עכלעזא ןּבעג .ךייא לעװ ךיא--=

 י .ןגָאינָא טשינ יז ןלעװ דרעפ
 טשינ טָאה על ,ןַאשזדנעשז ןפורעגנָא ךיז טָאה ָאד|

 - ;רשוּכה-תעש .ןַײק טזָאלעגֿכרוד

 ,ןבעגעג קונַײװ זנוא ןאמָאטַא .רעד טָאה סנשָארג ; ןוא-- :
 -צַארּב טייז רענעי .ףיוא .ןוא ,טַאהעג טשינ .ןײלַא טָאה רע לייוו
 .רעלָאט ַא רעּבָאה לטסעמ ַא טסָאק זַאל

 .טנַאזעג ַאלרוּב טָאה-- --רעמַאק יד ןיא .רימ טימ םוק ָאט--

 -יא טזָאלעג טשינ לָאמ ײװצ סָאד ךיז טָאה ןַאשזדנעשז
 םלענ - .קינוװָאקלָאּפ ןטלַא ןטימ ןעמַאוצ זיא רֶע ןוא ןרוחְרעּב
 עלײװ ַא ןיא ךיז טָאה רע ןעװ ןוא ריט רעד רעטניה ןרָאװעג
 ןקיד ןייז ;ןופ .ןגָאלשעגּפָא החמש ַא טָאה ,ןזיוואּב רעדיוו םורַא
 יי ףיוא- וָאלבעגנָא יװ ךיז טָאה קָאר רעָאלּג רעד .ןוא םינּפ

 . .ךיוּב |
 רעטלַא רעד ' ןפורעגנָא ךז טָאה--טָאג טימ טרָאפ ,ונ-- |

 -ּפָא ריא טלָאז .,לדַײמ סָאד ןעמענ טעװ ריא זַא ןוא--קַאזָאק

 .לדוימ סנּוהָאּב .ףיוא ןוט-| -קוק ַא ךױא ךיא לעװ ,רימ יב ןטערט
 סָאְד טָאה--קינװָאקלָאּפ רעה .,ךעלגעמ טשינ זיא !סָאד -- -.
 -קערש טָאה עקכַאיל עקיזָאד .יד לייוו- -טרעפטנעעג טסיירד לגניל
 -רֶעד- רעטעמ ַא טימ לָאמַא ןיוש; ךיז טָאה יז ןוא .ארומ ְךעֶל

 -עג טשינ ןייּב .ןייק ריִא לָאז סע זַא- ,ארומ ןּבָאה .רימ- ,ןֿפָאטש
 הצע ..ןַא .ריא טימ ךז ןַאמַאטַ רעד רעסעּב ןױש לָאז .ןעש
 2{ א | .ןּבעג

 טשינ- .םיִא .רַאפ טעװ. יז .ןןּבעג הצע ןַא ךיז טעװ רע--
 טלעפעג ; .ץַאזָאק ַא !ךעלעטנעה עסײװ  טימ עקֿכַאיל .ןּבָאה ארומ
 טָאה ריא טָאג טימ טרָאפ-- ,טמורּבעג) יַאלרוּב  טָאה--!טשינ ריא
 | : .!שייוו טשיג ןיוש



 רעד וצ זיּב טײװ ןעװעג טשינ ןיוש ויא לָאּפמָאי ןופ
 -יג ןוא ,רערעװש ַא ןעװעג זיא געװ רעד רעּבָא ,ַאקנידאלאוו
 טייקטייו עטסוּפ ַא טײרּפשעגסױא רעטיר יד רַאפ ךיז טָאה רעֿכ
 ענעי ןענעז ןטײצ ענעי ןיא לייװ ,גערב ַא ןוא קע ןַא ןָא
 טאה ןטלעז רָאנ ןוא ,רּבדמ ַא יװ ,טסיװ ןעוועג ךָאנ ןטננעג
 -עג ןענעז ייז .םינינּב ןוא םיבּושי ףיוא ןסי טשעגנָא ךיז ןעמ
 ךיז קידנרעטײװרעד ,ברעמ ףיוא לסיּב ַא ,לָאּפמַאי ןופ ןעגנַאג

 -ַאװ-ַאקנידַאלַאװ יד ןופ ףיול ןטימ רעטעּפש ידּכ ,רטסעינד ןופ
 טָאה ,קידנעיײג ױזַא רָאנ לייװ  ,וצ-וּוקשַאר וצ ןייג וצ ןרעס
 טֿײלּבעג טָאה למיה ןפיוא .לייה רעד 'וצ ןפערט : טנָאקעג ןעמ
 ךיז טָאה ןיַאלרוּב יב טײצלָאמ רעד לייו ,ןרעטשנגרָאמ רעד
 טָאה ַאּבָאלגַאז רעה ןוא טכַאנ יד ןיא טעּפש ןיּב ןגױצרַאפ
 טשינ לייה יד יז ןלעװ גנַאגרעטנוא-ןוז ןרַאפ זַא ,טנֿכערעגסױא
 לייו ,טרַאעג טשינ אקוד םיא טָאו סָאד רעּבָא ,ןעניפעגסיוא
 ןופ ןעמוקנָא ןטימ עקַאט ןעײרפַאּב ןַאנעלעה טלָאװעג טָאה רע
 ,םעד ןגעװ טסעומשעג לייוװרעד ייז ןּבָאה קידנרָאפ .טֿכַאנ רעד
 טליפשעגוצ ץלַא ןיא טציא ויּב יז טַאה לזמ סָאד ױזַא יװ
 -רוּב טנַאמרעד ייז טָאה ַאּבָאלגַאז רעה ןוא ,געװ ןצנַאג ןפיוא
 :טגָאזעג ױזַא ןוא טײצלָאמ סיַאל

 -לעװ ,ןקַאזָאק עקיזָאד יד ױזַא יװ ,וצ רָאנ ךיז טקוק--
 רעדעי ןיא קיטייזנגעק ךיז ןציטש ,טפַאשרעדורּב ןיא ןּבעל ץֿכ
 ךיז ןעֶיצַאּב יז ןללעו וצ ,ןומה ןגעװ טשינ דער ךיא .טיונ
 ,םילשומ ערעגרע ךָאנ ןייז ןלעװ ייז ןֿכלעװ רַאפ ןוא לּוטיּב טימ

 רעזניא ןופ ןרעװ וצ רוטּפ ןפלעה ייז טעװ לויט רעד ּביוא
 ןטייוצ ןרַאפ רענייא זיא טֿפַאשרעדורּב רעד ןיא רעּבָא ;הלשממ
 ןשיװצ יװ יױזַא טשינ ,ןירַא רעייפ ןיא ןעגנירּפש וצ טיירג
 : .עטֿכַאלש .רעזנוא

 ףיורעד ןַאשזדנעשז טָאה--רַאה ןיימ ,ריא טדער  סָאװ-- = |
 ןוא טײצ עגנַאל ַא ןעװעג יייז ןשיװצ ןיּב ךיא--טרעפטנעעג
 יד יװ ,ןטיװצ םעד רענייא ןסערפ יז ױזַא יװ - ,ןעזעג ּבָאהיֿכ
 רעד ןיא ייז טלַאה רעֿפלעװ  ,יקצינלעמכ יטשינ ןעוו'ןוא ,ףלעוו
 ךיז ייז ןטלָאװ ,קיטילָאּפ טימ לָאמַא ןוא חוּכ טימ לָאמַא ארומ
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 רעקיזָאד רעד רעּבַא ,לגעג יד טימ ןסערפעגּפיוא לָאמַא טימ
 יקצינלעמֿכ ןיא ןַאמ -המחלמ רעסיױרג א ײז ןשיװצ זיא יַאלרּוּב
 :ו : .,םינּפ- אשונ םיא ויא ןײלַא

 לי ,ץרא-ךרד םיא רַאפ יאדוא ןש טסָאה וד רעּבָא--
 -געשז ,ןַאשזדנעשז ,יִע ,ןלזנַאב ריד ןופ טזָאלעג ךיז טָאה ר
 .{טױט ןֿכעלריטַאנ ַא טימ ןּברַאטש טשינ טסעװ וד !ןַאשזד

 ןריפ רַאפ רעּבָא ןרַאה ןיימ ,טרעשַאּב זיא םעגייא  סָאװ:--
 טָאג ןופ יא חבש ַא ךָאד ןעמ טנידרַאפ ןײרַא דָאּב ןיא אנוש ַא
 : י .ןטייל ןופ יא .ןוא

 ,רַאפרעד טשינ ךיד ךָאד ןעמ טלעדָאט עקַאט רעּבירעד--
 ןופ ,גנַאג רעשלגניי ַא זיא סָאד .טלעג וצ הואּת ןייד רַאפ רָאנ
 טעװ ףוס ןייד ןֿכלעװ רַאפ ןוא ןֿכײװ זומ ץישטֿכַאלש ַא ןכלעוו
 .ןַײז טוג טשינ יאדוא

 ךריק יד ןיא טכיל ַא ףיוא ןגרַאק טשינ לעװ ךיא--
 ךיוא ידּכ ,ןענידרַאפ וצ ןּבעגנייא רימ ךיז טעװ סע ּבױא ,ןײרַא
 רעטייו ךימ ןוא האנה ַא ןּבָאה רימ ןופ לָאז טָאג רַאה רעד
 זיא ,ןרעטלע עניײמ סױרַא ףלעה ךיא סָאװ ,סָאד ןוא :ןשטנעּב
 ,אטח ןייק טשינ

 -ָאלגַאז רעה טָאה .לגיופ -רענעבירעעגֿפרוד ַא רַאפ סָאװ--
 -עג ּבָאה'כ--. ןיקסווָאידָאלָאװ וצ ךיז קידנדנעװ ,ןגירשעגסיוא אב
 ןײג תואצמה עניימ ךיוא ןלעו ףימ טימ םענייאניא זַא ,טניימ
 רערעסערו ַא ךָאנ זיא סָאד זה ,עז ךיא רעֹּבָא ,ןײרַא רבק ןיא
 רימ ןלעװ לגניי ןקיזָאד ןופ טײקערטיכ רעד קנַאד ַא .לגיופ
 טימ טּפַאשנגנַאפעג סנֹוחָאּב ןופ ןעיײרּפַאּב ןיטשריפ רעזנוא ךָאד
 רעצימע ןיוש טָאה .דרעפ סיַאלרוּב ףיֹוא ןוא תּושר סנוהָאּב
 ךָאד וטסלָאװ םיִא ףיוא קידנקוק וזַא ןוא ?ןעזעג סנױזַא לָאמַא
 . .  .ןּבעגעג טשינ רעירד ןייק לגניי ןקיזָאד םעד רַאפ

 ןוא ןוטעג לֿפיימש ַא טיײקנדירפוצ טימ טָאה ןַאשזדנעשז
 .:טָאזעג

 אה ןיימ ,ןײז טֿפעלש ןעד זנוא טעװ יכ
 ,טײקיריג ןייד טשינ ןעוו ןוא ןטָארעג רימ טזיּב וד--

 וטטָאה םיוק רעּבָא ;רע;גיד ַא רַאפ ןעמונעגוצ ךיד ךיא טלָאװ
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 לחומ ןיוש רייד ךיא ןיּב ,ןײרַא דָאּב ןיא טריפעג ױזַא ןיַאל רוּב
 | ,רוּכש ןפורעג ךימ טסָאה וד סָאװ ,סָאד

 .  .ןוהָאּב .רָאנ ,ןפורעג ױזַא ךייא ךיא טשינ בָאה סָאד--
 . *עג אבָאלגַאז טָאה--טפָארטשַאב עקַאט םיא טָאה טָאג--

 | ,טרעפטנע -
 ,ןגרָאמירפ רעד רעּבירַא ייז זיא ןסעומש .עכלעזַא ףיוא = |

 /ףױה טקורעגסױרַא טַאהעג ןיש ךיז טָאה ןוז יד ןעװ רעּבָא
 העש רָאּפ ַא ןיא לו ,טסנרע ןרָאװעג ייז ןענעז ,למיה ןפיוא -

 ַא ךָאנ .ַאקנידַאלַאװ יד ןעזרעד טלָאזעג ןיוש יז ןּבָאה םורַא
 רעּבָא ,ליצ םוצ ןעמוקעגוצ ףוס םוצ ייז ןענעז העיסנ רעגנַאל
 טָאה ,ןלַאפ עֿכלעזַא ןיא ךעלריטַאנ זיא סָאװ ,טייקיאורמוא ןַא |

 ?ַאנעלעה ךָאנ טּבעל יצ .רעצרעה ערעײז ןיא טעבנגעגניײרַא ךיז
 ןלײה רעד ןיא ןעניפעג יז ײז ןלעװ יצ ,טּבעל יז ּבױא ןוא

 -צעל רעד ןיא רָאג רעדָא ,ןריפסורַא טנָאקעג יז טָאה ַאניּפרָאה
 רעד ןופ רעֿכעל ענעליוהרַאפ יד ןיא ץעגרע ןטלַאהַאּב עגר רעט
 .ןעװעג טשינ ךָאנ ןענעז תועינמ יד .ןעגנערּבמוא רעדָא ,לייה
 ןּנָאה יז .טקיטײזַאּב עלַא טשינ ךָאנ תונּכס יד ,ןעמוקעגייּב
  -עג יײז טָאה ַאויּפרָאה עֿכלעװ טױל ,םינמיס עלַא טַאהעג תמא

 --ןוצר ןייז ןליפרעד סאוו ,םיחילש סנוהָאּב רַאפ ןעמעננָא טפרַאד
 ?ןעװעג הרתמ תוחּור רעדָא םידש יד ײז ןּבָאה רשפא רעּבא
 רעּבָא ,ןַאשזדנעשז טַאהעג ארומ ץלַא ןופ רעמ טאה רַאפרעד
 ןיא ןעדי ַא רַאפ ןטלַאהעג ךיז טָאה סָאװ ,ַאּבָאלגַאז רעה ךיוא
 -ורמוא ןָא טֿכַארטעג טשינ סעד ןגעװ טָאה ,יירעלצניק-ץרַאװש
 -עג ליה יד עקַאט ייז ןטלָאװ לַאפ ַאזַא ןיא םורָאװ .טייקיא
 ףױא טרעױלעג טרָאד ןטלָאװ רעּבָא רַאפרעד ,עטסוּפ ַא ןּפָארט|

 טּפַאלקעג ןּבָאה ערעײז רעצרעה יד .ווקשַאר ןופ ןקַאזָאק יז

 רָאּפ ַא ךָאנ ףוס םוצ ןּבָאה יז ןעװ ןוא ,רעקרַאטש לָאמַא סָאװ
 לייה רעד ןופ טנַאק ןֿכיוה ןופ ןעזרעד ןרָאפ העש עקידרעטייוו

 זיא ,סגטייװרעד ןופ טקנאלּבעג טָאה סָאװ ,סַאּפ-רעסַאװ סעדו
 .ןרָאװעג סַאלּב לסיב ַא םינּפ עקיד סנַאשזדנעשז

 -עג ַא טימ טגָאזעג רע ָאה--:ַאקגיַאלַאװ יד זיא סָאד--
 ,םיטש רעטממעד |
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 רעליטש ַא טימ ךיוא טנערפעג . ַאָּאלנַאז טָאה--? ןיוש --

  ...טנעָאנ ןיוש ,סע טסײה ,רימ ןענ :עז---םיטש

 -נָצ ךיז ןַאשזדנעשז טאה--!ןצישַאּב טָאג רָאנ זנוא לָאז--
 .ליוו ,ןֿכַאמ-ףּושיּכ ןעמענ ךיז רַאה רעד לָאז ,רַאה ןיימ--ןפורעג
 ...ארומ ךעליערש ּבָאה ךיא

 ןעמלצרעּביא ןלעװ רימ !תּוטש ַא זיא ןכַאמ-ףּושיּכ סָאד-- |
 .הלּועּפ רעמ ןּבָאה טעװ סָאד-ןעגנונפע יד ןוא ךיײט םעד

 רעּבָא ,עלַא ןופ: רעֶקִי אור ןעוועג .זיא ; .יקסווָאידָאלָאװ רעה
 ןטעלָאטסיּפ יד טקוקַאּב טוג רָאנ טאה רֶע ;ןגיושעג טָאה רע

 רעד ןופ כױרַא טֿכײל טייג יז יצ ,דרעװש יד טּפַאטעג ןוא

 ,דייש
 ןקיזָאד םעד ןיא ליו7 עטקילײהעג ַא ךיא ּבָאה ךיא--

 .ןוא רעטָאפ ןופ ןעמָאנ ןיא--טגָאזעג ןַאשזדנעשז טָאה--טעלָאטסיּפ
 !רעטײװ ןרָצפ רימָאל !טסײג ןקילײה ןוא ןוז

 !רעטייװ ןרָאפ רימ !רעטייוו ןרָאפ רימ--
 גערּב םוצ ןעמיקעגוצ ייז ןענעז םורַא טייצ עסיוועג ַא ןיא

 -כיר רעד ןיא דרעפ "ד ןוטעג-רעק ַא ןּבָאה יז ןוא לֿכײט ןוּפ

 ןטלַאהרַאפ ייז יקסווָאידאלָאװ רעה טאה ָאד .ףיול ןייז ןופ גנוט
 - | 'טגָאזעג ןוא עליו ַא ףיוא

 יד ןעק םיא לײװ ,ּבַאטש םעד ןעמענ ןַאשודנעשז לָאז--
 לָאז יז ידּכ ןדער ריא טימ רעטשרע רעד רע לָאז ןוא ,הּפשכמ
 ןיא ץעגרע ןפיולטנַא טשינ ןוא ןקערשרעד טשינ זנוא רַאפ ךיז
 : | . .ןיטשריפ רעד טימ ךָאל ַא

 ןרַאה יד ןלָאז ,ןרָאפ טשינ רעטשרע עד לעװ ךיא--
 ,טגָאזעג ןַאשזדנעשז טָאה--ןליוו ייז סָאװ ןכַאכ

 / .העטצעל רעד ,הטוש ,רָאפ ױזַא ּביוא--
 זָאל ַא ךיז רעטשרע רעד יקסװָאיזָאלָאװ רעה טָאה ָאד =

 ,ַאּבָאלגַאז רעה ןטירעג זיא םיא ךָאנ ,ןײרַא געװ ןיא ןוטעג
 ,ןַאשזדנעשז טּפעלשעגֿכָאנ דרעפ יד טימ ךיז טאה ףוס םוצ ןוא

 יד .ןטײז עלַא ףיוא טקוקעגמוא קיאורמוא ךיז טאה רעֿכלעװ -
 םורַא ,רענייטש יד רעּביא ןעגנולקעג ןּבאה סעטיּפָאק עשידרעפ

 יד רָאנ ,טייקליטש-רבדמ עפיט ַא טשרעהעג טָאה םורַא ןוא
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 ןטלַאהַאּב ןעועג ןענעז סָאװ ,ךעלעדרעפ- דלעפ יד ןוא ןקירעשייה

 רעד ליײװ ,טעשיצעג ךיוה ןּבָאה ,סערַאּפש ןוא רעכעל .יד ןיא

 קרַאטש ןוש טאה ןוז יד םגה ,רעסײה ַא ןעװעג זיא גָאט

 ןרָאפעגוצ ףוס םוצ ןענעז רעטייר יד .םורד ןופ טרעדינעגּפָארַא

 ןופ רעצנַאּפ רעטרעקעגרעל?יא ןַא יו ,סקידנור ַא ,לגרעב ַא וצ

 -ּפָא ןוז רעד ןופ ןוא ענעטלָאּפשעג יד ןֿכלעװ רעּביא ,רעטי ַא .-

 תוברּוח ןופ ,סעניאור ןופ םינּפ ַא טַאהעג ןבאה ןולעפ עטנערּבעג

 סָאלש ַא סעּפע :טניימעג טסלָאװ ;סמערוט-ךריק ןוא רעזייה ןופ

 .טכַאמעג בּורח ןטֿכענ טָאה אנוש רעד סָאװ ,טָאטש ַא רעדָא

 םעד ןוטעג סיוטש ַא ןוא קילּב ַא ןפרָאװעג טָאה ןַאשודנעשז

 .ַאּבָאלגַאז רעה
 -רעד ךיא--טגָאזעג רע טָאה---הּברוח-םידש ַא זיא סָאד--

 טעװ םורַא-ָאד .טגָאזעג רימ טָאה ןוהאּב סָאװ ,םעד טול ןעק

 | ,ןייגכרוד טשינ טייהרעקידעּבעל רענייק טֿכַאניײּב

 -ֿכררד רשפא רע טעװ ,ןײגֿכרוד טשינ טעװ רע ביוא--

 ןטלָאשרַאפ ַא רַאפ סָאװ !ופט--טרעפטנעעג ַאּבָאלגַאז טָאה---ןרָאפ

 !געוו ןקיטֿכיר ןפױא שטָאֿכ רעּבָא רימ ןענעז יצ ,דנַאל

 -עג ןַאשזדנעשז טָאה--; טייו טשינ ןיוש ןזיא ָאד ןופ--

 | - | ,טגָאז

 ןוא טרעפטנעעג ַאּבָאלגַאז רעה טָאה--טָאג זיא טּביױלעג -

 .ןיטשריפ רעד וצ ןגָארטעגקעװַא םיא טָאה קנַאדעג ןייז
 ןוא ,המשנ רעד ףױא ןעװַעג ענדָאמ סעּפע םיא זיא'ס -י

 טייקטסיוו יד ,ַאקנידַאלַאװ רעד ןופ סעגערּב עדליוו יד קידנעעז

 ןיטשריפ יד זַא ,טּבױלגעג טשינ טעמּכ רע טָאה ,טײקטסוּפ ןוא

 -יא טָאה רע רעֿכלעװ ּבילוצ ,יִז-טנעָאנ ױזַא ןייז ןענָאק לָאז

 טָאה רע עֿפלעװ ןוא תונּכס ןוא תורצ ליפ יזזַא טּבעלעגרעּב |

 ןגעװ העידי יד ןעמוקעגנָא זיא סע ןעוו ןַא ,ןעמוקַאּב ביל ױזַא |

 -ניהַא ךיז לָאז רע ּוװ ,טסּוװעג טשינ ןײלַא רע טָאה ,טיוט ריא

 רעד טרעװ טייז רעטייװצ רעד ןופ רֶעֹּבָא .טלעו רעד ףיוא .ןוט -

 ַאזַא טָאה ַאּבָאלנַאז רעה ןוא ,תורצ וצ ןליפא טניֹוװעגוצ .שטנעמ

 זַא ,קנַאדעג ןטימ טּבעלעגנעמַאזוצ טַאהעג ןיוש ךיז טייצ עגנַאל

 .,תושר סנוהָאּב ןיא טייו ץעגרע ךיז טניפעג ,טּפַאנרַאפ זיא יז
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 טמוק טָא :ןגָאז וצ ךיז ןגעװרעד טשינ ךיז רע טָאה טציא זַא
 ןָא טמוק סע ,ןשינעֿבוז יד וצ ,שינעקנעב רעד וצ ףוס ַא ןיוש
 / תוישק ערעדנַא ךיוא ןּבָאה ייברעד .החונמ ןוא תחנ ןופ טייצ ַא
 יז זַא ,ןגָאז יז טעװ סָאװ :ןיײרַא ּפָאק ןיא םיא טּפוטשעג ךיז
 ?ןרערט טימ ןסינַאּב טשינ ךיז יז טעװ יצ ?ןעזרעד םיא טעװ
 -עג רערעװש ןוא רעגנַאל ַאזַא ךָאנ גנטער עקיזָאד יד לײװ
 -וד רעטֿכירעגמוא ןַא יװ ןקלַאפּפָארַא ריא ףיוא טעװ טפַאשנגנַאפ
 ַאּבָאלגַאז טָאה--טיֿכרד עֿכעלרעדנּוװ ענייז ךיז טָאה טָאג .רענ
 זַא ,ןּפינקוצפיונוצ קיצנוק ױזַא ץלַא טזײװַאּב רע ןוא---טֿכַארטעג
 תועשר יד ןוא .ןוהצנ ַא טימ סױרַא ןופרעד טייג תועינצ יד
 .געשז ןּבעגעגרעּביא טשרעוצ טָאה טָאג .קעלפ-דנַאְש ַא טימ
 -עג ייז ןופ רֶע טָאה ךָאנרעד ןוא ,טנעה סנוהָאּב ןיא ןענַאשזד
 יד ,המחלמ יד זַא ,ןעועג םרוג טָאה טָאג .טנײרפ טכַאמ
 -ַאד יד ןופ ןַאמַאטַא ןדליו םעד ןפורּפָא לָאז ,עמַאמ עגנערטש
 .רַאפ ףלָאװ ַא יו ללש ןייז טָאה רע עכלעװ ןיא ,תוירּבדמ עקיז
 / -ָאידָאלָאװ ןיא ןגעגעגרעּביא םיא רעטעּפש טָאה טָאג ,טּפעלש
 --ןענַאשודנעשז טימ טריפעגפיונוצ םיא רעדיװ ןוא טנעה סיקס
 אנעלעה ןעװ ,טציא זַא ,טגיילעגפיונוצ ץלַא ךיז טָאה ױזַא ןוא
 ךיז טֿכיר ןוא--גנונפָאה לסיב עטצעל סָאד רשפא ןיוש טְרילרַאפ
 טמוק סע, !ףליה יד טמוק--ףליה ףיוא טשינ ץעגרע ןופ ןיוש
 -יײװ ַאּבָאלגַאז טָאה--סנײמ לרעטכעט ,ןרערט ענייד וצ ףוס א
 עסױרג ַא ןיגפיוא ריד רַאפ טעװ ןֿכיגניא ןוא--טֿכַארטעג רעט
 .נעה יד טעװ יז יװ ,ןיז טעװ יז רַאּבקנַאד יװ !וא ,החמש
 "!ןעקנַאד ןוא !ןגיילפיונוצ ךעלעט

 .טלעטשעג םיא עקידעּבעל ַא יװ לדיימ סָאד ךיז טאה ָאד
 .ןעגנַאגעצ זיא ץישטֿכַאלש ןופ ץרַאה סָאד ןוא--ןגױא יד רַאפ
 סע סָאװ ,םעד ןגעװ תובשחמ ןיא ןעקנוזרַאפ ךיז טָאה רע ןוא
 ףעשעג םורַא עלײװ ַא ןיא טעװ

 ןרַאפ ןוטעג-יצ ַא ןטניה ןופ ןַאשודנעשז םיא טָאה ָאד
 :י | ,לברַא

 | . !רַאה--
 ,רענעדירפוצמוא ןַא טגערפעג ַאּבָאלגַאז טָאה--?זיא סָאװ--
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 .ןעקנַאדעג יד 'טקַאהעגרעּב יא םיא טָאה'מ סָאװ

 .ןפָאלעג
 ?סָאװ זיא - ונ--
 !ףלָאװ א ןעװעג רָאנ סָאד זיא--
 יזָאנ יד ןיא שוק ַא םיא ביג--
 .דרעפ סָאד ןטלַאהרַאפ יקסווָאידָאלָאװ טָאה עגר רעד ןיא

 -עג רע טָאו-!טעשודנָאלּבעג טשינ רָאנ רימ ןּבָאה--

 : .ןייז ןיוש סע זומ ָאד לייוו--טגערפ

 יװ ,ױזַא ןרָאפ רימ--טרעפטנעעג ןַאטזדנעשז טָאה--!ןיינ--

 ןבַײה ץלַא סָאד ןיוש ןלָאז רימ יאולה , .טגָאזעג טָאה ןוהָאּב

 .ןעמוקעגרעּביא
 .טוג ןרָטּפ רימ ּבױא ,ןעמוקרעּביא ןלעװ רימ--

 ןזָאלצסױרַא טשינ ןרַאה יד ןטעּב טלָאװעג ךָאנ ּבָאהיֿכ-- |

 גהפשכמ רעד טימ ןדער לעװ ךיא ןעװ ,ןסימערעשט גיוא ןופ

 זיא ,טגָא'מ יװ ,רעּבָא ,קינדיקסַאּפ רעסירג ַא ןייז לָאז סָאד

 .סקיּב ַא ןופ ןסיש ןיא קיזמ רעסיורג ַא רע

 י !ןרָאפ-- --ארומ ןייק טשינ ּבָאה--

 קילדנעצ רָאֹּפ ַא ןרָאפוצּפָא ןזיװַאב טשינ ןָאנ ןּבָאה יז

 ןוא ןרעיא יד ןזָאלּפָארַא ןעמונעג ןּבָאה דרעפ יד יװ ,טירש

 לײװ ,טלצנורעג טוה יד ךיז טָאה ןענַאשזדנעשז ףיוא .ןעּפַארֿכ

 סײז רענעי ןופ טעװ עגר עדַאיל ַא זַא ,טֿכירעג ךיז טָאה רע

 ךיז טעװ'ס רעדָא ,חור ַא ןופ םורּבעג ַא ןרעהרעד ךיז זלעפ

 -טלַאטשעג עטנַאקַאּבמוא ןוא עטרעּפמולעגמוא ןַא סעּפע ןזײװַאּב

 ָארֿכעג ןּבָאה ררעפ יד זַא ,טלעטשעגסורַא ךיז טָאה סע רעּבָא

 ןבעג טרַאה ןעגנַאגעגײּברַאפ ןענעז ייז סָאװ ,רַאפרעד רָאנ טעּפ

 המיא ַאזַא רעירפ טָאה רעֿכלעװ ,ףלָאװ םענעי ןופ טרָא-גיל

 וליטש ןעװעג זיא םורַא ןוא םורַא .לגניי ןפיוא ןפרָאװעגנָא

 ןוז יד לײװ ,ןשיצ וצ טרעהעגפיוא ןּבָאה ןקירעשייה יד וליפא

 ןופ טײז עטײװצ יד ףיױא טרעדינעגּפָארַא טַאהעג ןיוש טָאה

 טקיאורַאּב ןוא טמלצעגרעּביא ךיז טָאה ןַאשזדנעשז .למיה

 ,דרעפ סָאד ןטלַאהרַאפ יקסוָאידָאלָאװ טָאה לָאמַא טימ
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 -ֿכרוד זנוא רַאפ ןיא ףלָאװ ַא !ןעזעג טָאה רַאה רעד--
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 .ןײרַא רעד סָאװ--טנָאזעג רע טָאה--לייה יד עז ךיא--
 ויא זלעפ ןיא רעּבָא ,ולעפ ַא טימ טלעטשרַאפ ריא וצ זיא גנַאג
 ,טלַאּפש ַא ןַארַאפ

 .נעשז טָאה-טסייג ןּוא ןוז ןוא טָאג ןופ ןעמָאנ ןיא--
 | !סע זיא ָאד-טעשטּפעשעג ןַאשזד

 סיוא ,ןבענעג-עדנַאמַאק 8 לַאֿבימ רעה טָאה--!רימ ךָאנ--
 | ,דרעפ סָאד קידנעיירד

 ןופ טלַאּפש םייּב ןענַאטשעג ײז ןענעז םורַא עליו ַא ןיא |
 :רענייטש ַא רעטנוא יװ ןרָאפעגֿכרוד םיא ןענעז יז ןוא זלעפ
 ,פײה עטיירּב ַא טנפעעג ײז רַאּפ ךיז טאה סע .טיפוס םענ
 טָאה ןוא ןטיײז יד ףיוא ןסקַאװַאּפ טֿכידעג ןעװעג זיא עֿכלעװ
 .ןקידתובחר ַא ןופ םרָאפ רעד ןיא טקורעגרעדנַאנַאפ טייװ ךיז
 טימ ןעמונעגמורַא ןעװעג זיא סָאװ ,חטש ןֿכַאלּפ ןקידנּור-ּבלַאה
 ,ןרעיומ עקיזיר

 :תוחוּכ עלַא טימ ןפור ןעמוגעג טָאה ןַאשזדנעשז
 !ןוהָאּב !ןוהָאּב !טסירגַאּב ייֵז !הפשֿכמ !ןוה-ָאּב !ןוח-ָאּב--
 -עג טייצ עסיװעג ַא ןוא דרעפ יד ןטלַאהרַאפ ןּבָאה יז

 -עג רעדיװ לגניי סָאד טָאה ךאנרעד ,קידנגייושליטש ןענַאטש
 :ןפור ןעמונ

 !ןוהָאּב !ןוהָאּב---
 .טניה ךופ ליּבעג ַא ןגָארטרעד ךיז טאה סנטייוו רעד ןופ
 !ןוהָאּב !ןוהָאּב--

 סע ןכלעװ ףיא ,לײה רעד ןופ גנַאהּפארַא ןקניל ןפיוא
 ,ןוז רעד ןופ ןלַארטש ענעדליג ןוא עטױר יד ןלַאפעג ץענעז
 ןוא רענרעד יד ןופ ןגייווצ עטֿבידעג יד ןשיור ןעמונעג ןּבאה
 ריש ךיז טאה םורַא עלײװ ַא ןיא ןיא רעמייּב-ןעמיולפ עדליוו
 .שטנעמ ַא סעּפע ןֹויװַאּב גנַאהּפָארַא ןופ ץיּפש עמַאס ןפיוא טשינ
 -ןלעטשרַאפ ןוא ךיז קידנגיוּבנייא טָאה עכלעוו ,טלַאטשעג עֿכעל
 -נָא יד ןיא טקוקעגנייא טוג ךיז ןגױא יד טנַאה רעד טימ קיד
 | ,עקידנעמוק

 / יוצ ןוא טגָאועג ןַאטודנעשז טאה--ַאניפרָאה ןיא סָאד--
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 -ונעג לָאמ טירד ַא רע טאה ,לױמ םייב טנעה יד קידנגיילפיונ

 :ןפור ןעמ

 !ןוהָאּב !ןוהָאּב --

 יז טאה קידנעיײג ןוא ןײגּפָארַא ןעמונעג טָאה ַאנּפרָאה

 -כײלג סאד ןטלַאהרעד וצ ידּכ ןטניה ףיוא ןגיוּבע'קירוצ ךיז

 -ַאקעג ךיז טאה ריא ךָאנ ןוא ,ךיג ןעגנַאגעג זיא יז .טֿכיװעג
 -רעט רעגנַאל ַא טימ ,לדנױשרַאּפ טסעפ ,ןײלק א סעּפע טעשט

 ןכָארּבעג ךיז ןּבָאה ךעלמייּב יד ;טנַאה רעד ןיא סקיּב רעשיק

 ןּבָאה רענייטש .יד ,הפשֿכמ רעד ןופ טירש עקיטכעמ יד רעטנוא

 ָאנד ןפיוא קַאנקעג ַא טימ טלקײקעגּפָארַא יז רעטניה ןופ ךיז

 טָאה ,עטלַארטשַאּב-טױר ַא ,ןגיוּבעגנייא ױזַא ןוא ליה רעד ןופ

 -ךרדל-ץוחמ ,רעקיזיר ַא סעּפע ןופ םינּפ ַא טַאהעג תמאּב יז

 | ,האירב רעקידעבטה

 ,םיטש רעֿכױה ַא טימ טגָאזעג יז טָאה--?ריא טנעז רעוו--

 .ָאנד ןפיױא ןּבילּבעג-ןייטש זיא יז ןעוו

 -לעװ ,ןַאשזדנעשז טגָאזעג טָאה--?הפשֿכמ ,וטסֿכַאמ סָאװ--

 רַאפ ןעייטש סע זַא ,קידנעעז ךיז וצ ןעמוקעג רעדיוװ זיא רַעֿכ

 .תוחור ןייק טשינ ,ןשטנעמ םיא

 !רענײלק וד !ךיד ןעקרעד'5 !וד ?רעניד סנוהָאּב ,וד-

 ?ייז ןענעז רעװ ,ײז ןוא
 ..טניירפ סנוהָאּב--

 -נוא ןוטעג-םורּב ַא לַאֿכימ רעה טָאה--הפשכמ ענייש ַא-- י

 .ךעלעסנָאװ יד רעט
 ?רעהַא ןעמוקעג ריא טנעז סָאװ וצ ןוא--

 --גניר םעד ןוא רעסעמ סָאד ,ּבָאטש םעד ןוטסָאה טָא--

 !טײדַאּב סָאד סָאװ וטסייוו

 ןוא טנַאה יד ןיא סנֿכײצ יד ןעמונעג טַאה דױמ-ןזיר יד

 | .:טגָאזעג יז טָאה ךָאנרעד ,טקוקַאּב טוג ייז
 רעד ךָאנ ןעמוקעג טנעז ריא !םינמיס עקיטֿכיר יד--

 | ?ןיטשריפ

 ?טגוזעג יז זיא .ָאי--
 ?ןעמוקעג טשינ ןילַא ןוהָאּב זיִא סָאװרַאפ ןוא .טנוזעג--
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 ,טעדנוװרַאפ זיִא ןוהָאּב--
 .ןעזעג לימ רעד ןיא סע ּבָאה ךיא ?טעדנּוװרַאפ ---
 וד ?וטסגערפ עשז-סָאװרַאפ ,ןעזעג טסָאה וד ּביוא--

 ,ןפורעגנָא ךיז ןַאשזדנעשז טָאה ?ןרַאה- -ךלַאװ ,טסגייל
 עסייוו עריא ןזיועג ןוא ןוטעג לֿכײמש ַא טָאה הפשכמ יד

 ןיא רעגניפ יד קידנגײלפױנוצ ןוא ףלָאװ ַא ײּב יװ ןײצ
 .,טײז יד ןיא ןוטעג ץעז ַא ןענַאשזדנעשז יז טָאה טסױג

 !וד ,רעניילק ,,וד-- |

 !קעװַא טסייג---
 ןעמענ ריא טעװ ןעװ ןוא וה !שוק ַא ביג !רעהַא םוק--

 ?ןיטשריפ יד
 ,טורעגסיוא ןייז ןלעװ דרעפ יד רָאנ יװ ,דלַאּב--
 .ןרָאפטימ ךײא טימ ךיוא לעװ ךיא יז טמענ--
 | !ןרָאפטימ וטסעװ סעּפע סָאװ ךָאנ--
 יד ןלעװ םיא .טנֿכײצעגנָא טױט רעד זיא רעדורּב ןיימ--

 .ךיא טימ ןרָאפטימ לעװ ךיא .ןצעזפױרַא גנָארד ַא ףיוא ןֿכַאיל
 טשרמולּכ ,לטָאז ןפיוא ןגיוּבעגנייא ךיז טָאה ןַאשזדנעשז

 רע ןוא ,דױמ רעד טימ ןסעומש וצ ןייז רעטֿפײל םיא לָאז סע
 ןופ לטנעה ןפיוא טגײלעגפיורַא טקרעמַאּבמוא טנַאה ןייז טָאה
 | ,טעלָאטסיּפ

 קידנליװ ,טגָאזעג רֶע טָאה--!סימערעשט ,סימערעשט--
 ,לגרעװצ ןפיוא םירבח ענײײז ןיפ טײקמַאזקרעמפיוא יד ןדנעװ

 .גנוצ ענעטינשענּפָא ןַא טָאה רע !םיא וטספור סָאװ וצ--
 ןייז רעּביא ךיז שודיח ךיא רָאנ ,טשינ םיא ףור ךיא-- =

 יא רע--רָאפקעװַא טשינ םיא ןופ טסעװ וד .הרּוצ רענייש
 .ןַאמ ןייד

 .טנוה ןיימ זיא רע--
 ןלײה רעד ןיא טנעז ייװצ ריא רָאנ ןוא--
 .עטירד יד זיא ןיטשריפ יד--ייווצ רימ--
 .ןרָאפקעװַא טשינ םיא ןופ טסעװ וד סוג זיא סָאד--
 .טגָאזעג ריד ךיא ּבָאה ,ךייא טימ ןרָאפ לעוו'5--
 ןּבײלּב טסעװ וד זַא ,ריד גָאז ךיא ןוא---
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 זַא ,סנױזַא סעּפע ןעועג ןיא לגניי ןופ םיטש רעד ןיא

 -ורמוא ןַא טימ טרָא ןפיוא טיירדעגמוא ךיז טָאה דיומ-ןזיר יד
 ןיא טעבנגעגנײרַא לָאמַא טימ ךיז טָאה דשח ַא ליײװ ,םינּפ ןקיא
 .ץרַאה ריא

 .טגָאזעג יז טָאה--!וטסדער סָאװ--

 .נײרַא ריא ןוא טרעפטנעעג ןַאשזדנעשז טָאה--!סָאװ טָא--
  זַא ,טנעָאנ ױזַא ןופ ןטסורּב יד ןיא טעלָאטסיּפ ןופ טלַאנקעג
 ,טקעדַאּב ןצנַאגניא עליײוװ ַא ףיױא יז טָאה ךיור רעד

 ענעמונעגרעדנַאנַאפ טימ ןגיוצעגקירוצ ךיז טָאה .ַאניּפרָאה
 ַא סעפע ,ּפָאק ןופ ןֿכָארקעגסױרַא ריא ןענעז ןגיוא יד ;טנעה
 ,זלַאה ריא ןופ ןסירעגסױרַא ךיז טָאה שטיווק ףעֿכעלשטנעמ-טשינ
 ךיז גנעל רעצנַאג רעד ןיא ןוא ןיטעג-לקַאװ ַא ךיז טָאה יז
 | . .ףױרַא םינּפ ןטימ .דרע רעד ףיוא ןגיוצעגסיוא

 ןסימערעשט  ַאּבָאלגאז רעה טָאה עגר רעּבלעז רעד ןיא
 ןייב רעד זַא ,ּפָאק ןרעּביא דרעװש רעד טימ ןוטעג טינש ַא
 עסּואימ סָאד ;ףרַאש רעד רעטנוא ןוטעג-ץירק ַא שזַא טָאה

 טָאה רע ,טזָאלעגסױרַא טשינ ץֿכערק ןייק וליפא טָאה לגרעווצ
 ןוא ,ןרעטיצ ןעמונעג ןוא םרָאװ ַא יװ טליונקעגפיונוצ רָאנ ךיז
 ָאד ןוא טנפעעג ָאד ךיז ןּבָאה טנעה ענייז יײּב רעגניפ יד
 .ףלָאװ ןקידססוג ַא ןופ לגענ יד יװ ,טֿכַאמרַאפ

 יד טשיװעגּפָא קָאר ןופ עלָאּפ רעד טימ טָאה ַאבָאלגַאז
 .--עגּפָארַא זיא ןַאשזדנעשז ןוא ,דרעװש ענעּפָאלרַאפ ערַאּפ טימ

 -ַעג םיא רע טָאה ןייטש ַא קידנַּאֿכ ןוא דרעפ ןופ ןעגנורּפש
 סעּפע רֶע טָאה ךָאנרעד ,טסורּב עטיירב סַאניּפרָאה ןיא ןפרָאװ
 .םעזוּב ןרעטנוא ןעמונעג

 טעּפָאקעג ךָאנ טָאה תפשכמ רעד ןופ ףּוג רעקיזיר רעד
 -עגסיוא קידארומ טָא" עיסלּוװנָאק יד ,סיפ יד טימ דרע יד

  -ֹּפָא ךיז טָאה ןייצ עטארישטשעגסיוא יד ףיוא ,םינּפ ריא טמורק
 ןעגנַאגעגסױרַא זיא לגרַאג ןופ ןוא ,םיוש רעקיטולּב ַא טצעזעג
 ,לכרַאֿכ רעטקיטשעג ַא

 ַא םעזוּב ןופ ןעמונעגסױפֲא לגניי סָאד טָאה יניּבל-יניּב
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 ןוא ןייטש ןגיוא םלֹצ ַא טנֿכײצעגנָא טימרעד' טָאה ,דיירק לקיטש
 , :טגָאזעג

 ,ןייטשפיוא טשינ ןיוש יז טעװ טציא--
 ,לטָאז ןפיוא ןעגנורּפשעגפיורַא רע זיא ךָאנרעד
 .ןּבעגעג-עדנַאמָאק ַא יקסווָאידָאלָאװ רעה טָאה-- !שרַאמ--
 ןופ גנעל רעד ןיא רעכיװ ַא יװ ןגיױלפעג ןענעז ײז

 -עג ןּבָאה ייז ;ןלײה ןטימ ןיא ןגױצעג ךיז טָאה סָאװ ,לַאװק

 ןרעּביא ןפרָאװעצ רעטיש ןעװעג ןענעז סָאװ ,סעּבמעד ןטימ |
  רעטײװ ,עטַאֿכ ַא ןזיװַאּב ךיז טָאה ןגױא ערעײז רַאפ ןוא געװ

 ַא יװ ,טעשטשילּבעג טָאה דָאר טֿכײּפ ריא סָאװ ,לימ ץכיוה ַא
 . ױעד רעטניה .ןוז רעד ןופ ןלַארטש יד ןיא ןרעטש רעטור
 .-עגוצ ןעװעג ןענעז סָאװ ,טניה עקיטלַאװעג ייוװצ ןבָאה עטַאֿכ
 -נָא יד וצ ןסירעג ךיז ,ןעלקניװ יד ייּב קירטש ףיוא ןדנוּב
 רעה .לײהעג ןוא ליּבעג םענעסיּברַאפ דליװ ַא טימ עקידנרָאּפ
 -שרע רעד זיא ןוא רעטשרע רעד ןרָאפעג זיא יקסווָאידָאלָאװ
 -וצ ןוא דרעפ ןופ ןעגנורּפשעגּפָארַא זיא רע ;ןגיולפעגוצ רעט
 . סיוטש ַא יז רע טָאה ,ריט-סגנַאגנײרַא רעד וצ ךָאנרעד קידנפיול

 -נגנילק ,זױה-רעדָאפ ןיא ןלַאפעגנײרַא זיא ןוא סופ ןטימ ןוטעג
 | .דרעװש רעד טימ קיד

 -עפָא רעד ךרוד ןעמ טָאה סטכער ףיוא זיוה-רעדָאפ ןיא

 ,רעגעּפש ןוא ץֿכעגעז טימ לופ בוטש עסיורג ַא ןעזעג ריט רעני

 טָאהס ןֿכלעװ ןופ ,ןפיוה-רעייפ א טנערּבעג טָאה טימ רעד ןיא

 -רַאפ ןעװעג ריט יד זיא סקניל :ךיור רעטֿכידעג ַא טצעזעג

 טֿכַארט ַא יקסװָאידָאלָאװ רעה טָאה--"!ןייז יז זומ טרָאד , .טֿכַאמ
 .ריא וצ ןעגנּורּפשעגוצ זיא רע ןוא--ןוטעג

 לעװש יד ףיוא ףױרַא זיא--טנפעעג ,ןוטעג-סיר ַא טָאה רע
 -ָארגעגנייא ןַא יו ןייטש ןּבילּבעג לעװש רעד ףױא זיִא ןוא
 | | .רענעב

 םעד ףױא טרַאּפשעגנָא טנַאה רעד טימ ,ּבוטש ןיא ףיט
 ,עסַאלּב ַא ,שטיװעצרוק ַאנעלעה ןענַאטשעג זיא ,טעּב ןופ טנַאק
 עריא ןוא ,סמערָא ןוא סעצײלּפ יד ףיא עטזָאלעצ רָאה טימ

 .ָאװ ףיוא טדנעװעג ןעװעג ןענעז סָאװ ,ןגיוא ענעקָארשעגרעּביא
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 לייװ--!וטסליװ סָאװ ?וטזיּב רעװ :טגערפעג ןּבָאה ,ןיקסווָאידָאל
 -עג טשינ לָאמנייק ךָאנ רעטיר םענײלק םעד רעירפ טָאה יז
 רעד ןופ קילּבנָא ןפיוא ןרָאװעג טפילּברַאפ זיא רעדיװ רע--ןעז
 ןעועג ןיא סָאװ ,רדח ןקיזָאד םעד ןופ ןוא טייקנייש רעקיזָאד
 רע זיא ףוס םוצ .ןבעװעג ענעדלָאג ןוא טעמַאס טימ טקעדַאּב
 :ןפורעגנָא ךיז ןוא ךיז וצ ןעמוקעג

 .סיקסוטעשקס ןענעז רימ ,ןייליירפ ,ארומ טשינ טָאה--
 !טניירפ

 1 | ינק יד ףױא ןוטעג-ףרָאװ ַא טלָאטעד ךיז טָאה ןיטשריפ יד

 קידנגיילפיונוצ ,ןפורעגסיוא ךיז טָאה--!ךימ טעװעטַאר--
 : | | ,טגעה יד

 -ַאז רעה ןלַאפעגנײרַא זיא עגר רעּבלעז רעד ןיא רעּבָא |
 .רעטעּפַאסרַאפ ַא ,רעטיױר ַא ,רעקידלּפַאצ ַא ,ַאּבָאלג

 רימ ןענעז סָאד--גירשעג רע טָאה--!רימ ןענעז סָאד--
 | !ףליה וצ ןעמוקעג

 -ַאּב ַא קידנעעזרעד ןוא רעטרעװ עקיזָאד יד קידנרעהרעד
 -רעטנוא ןַא יװ ןגיוּבעגסיא ךיז ןיטשריפ יד טָאה ,םינּפ טנַאק
 יד ,טוָאלעגּפָארַא ךיז ןּבָאה עריא טנעה יד ,םולּב עטקַאהעג
 ךעלגנעהרָאפ עטלזנערפַאּב טימ ןרָאװעג טלעטשרַאפ ןענעז ןגיוא

 תושלח ןיא ןלַאפעג ןיא יז ןוא

 (לייט ןט רז ןופ ףוס)
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 27ָאנׂשעל ,יקסװָאקשטַאי .ש גַאלרַאפ

 :ןעגנוצעזרעּביא |

 ָאּפָאקסיּפע ינַצוװָאישזד -- איצנונַא'ד .עלעירּבַאג

 יקסװָאקַאר קרַאמ :שינעילַאטיא ןופ (ןַאמָאר)

 ןופ ךעלהשעמ ןוא ןדנעגעל -- שטיװעשָארָאד וו

 יקסווָאקַאר קרַאמ שיסור ןופ טנעירא

 ץרַאה סָאד --- סישטימא עד .ע
 גרעּבנייש המלש :שידיי |

 זיוה ןטיוט ןוּפ תונורכז -- יקסװעיָאטסָאד .מ .ּפ
 ןַאמרעּבליז .א ;שידיי

 (עטָאר ַא ןופ ךוּבגָאט) רעייפ סָאד -- סיּברַאּב ירנַא
 יקסווַאשרַאװ םנוּב :שיזיוצנַארפ ןופ

 קַאז .א שידיי ןידור -- וועינעגרוט .ַא

 (ןַאמָאר) דנַאלסיא ןופ רעשיפ יד -- יטָאל רעיּפ
 יקסװָאקַאר קרַאמ :שיזיוצנַארּפ ןופ

 .(ןַאמָאר) יירד -- יקרָאג םיסקַאמ
 ןידייג יכדרמ :שיסור ןופ

 גרָאּבעגניא -- ןַאמרעלעק 3
 רעסקַאלּפ םחנמ :שטייד ןופ

 דרעווש ןוא רעייפ טימ -- שטיוועקנעש קירנעה

 טפיטשיילּב השמ :שידיי (ןַאמָאר) לייט 1
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 :קרעװ עלעניגירָא

 ךיז טְּבעו עדנעגעל ַא -- שטיװָאלַאגעס ז
 ןרָאי עשיטנַאמָאר -- :
 / (ַאמָאר) סַאזנייא קיּביײא -- ,

 (ןלעווָאנ) רעטצנעפ-ןריט -- יקסװָאנַאגַאק םירפא
 !ןַאמָאר) עטרעטיילעג -- םולּבנרָאק המלש
 דניז -- עלרעּפ עשוהי
 קירּב ענירג יד -- דלעפנעזָאר .א
 .ּב } ריציפָא ןשידיי ַא ןופ ןציטָאנ-המחלמ -- לעטסעמ ,י
 'ןענָאטעילעּפ ךוּב סָאד -- גרעּבמָאנ .ד .ה
 דנַאּב 1 ןקסעּבארא עשיווטיל -- סודיינ ּבייֵל
 םילוגליג -- ןַאמלואוו ,ש

 :טנגוי רַאפ קעטָאילּביּב
 ליזיימ לטיג שידיי -- יקסװעיָאטסָאד .מ .פ

 :קעטָאילּביּב קיַאזָאמ

 ןוא רעדרעמ-ןרעטלע רעד -- ןאסאּפאמ עד יוג ,1

 יקסוָאקַאר קרַאמ :שיזיוצנַארפ ןופ ערעדנַא
 ןדע-ןג רענעריולרַאפ רעד -- סעדנעמ ליטאק 2

 יקסווָאקַאר קרַאמ :שיזיוצנַארפ ןופ .דנַא ןוא
 עמרַאזַאק ןיא יורפ ַא- -- שטיװָאלַאגעט .ז ,3|
 טסורּב יד -- ָאווערפ לעסרַאמ 4

 1 } 1 1 י
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 ןַאמ רעקיּבייא ,טכענ עסייוו -- יקסוועיָאטסָאד .מ .פ

 ַאקַאסירָאי ןזיקרַאמ -- רערַאּפ דָאלק

 ַאדיטנַאלטַא -- ַאּונעּב רעיּפ
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 דרעווש ןּוא רעייפ טימ
 פט סיט שייל 3 אש מ :שידי"י
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 ,לטיּפַאק 1

 ,שזַארַאּבז ןייק טֿכַארּבעג .טימ םיא ןוא שינעטלעהַאּ ריא ןופ דוס םעדי ןעמוקַאּבסױרַא ןַאמַאטַא ןופ טָאה ןַאשזדנעשז ױזַא ױװ ,ףוס םוצ ןוא טסיוװ -לג טשינ רע טָאה לעוד ןיא הלּפמ ןייז ןגעװ סָאװ ,ןענוהָאּב ןֿפוז ןרָאפעג וװַאלסַאיערעּפ ןייק שוא זיא יקסוטעשקט ױזַא יו ,טכוזעג ןָא ּבױהנָא ןופ יז טָאה'מ ױזַא יו ,טלייצרעד ריא סָאה רע .טלעװ רעד ףױא ךיז טוט סע סָאװ ,טסּוװעג טשינ ,לייה = רעדליו רעד ןיא טרַאּפשרַאפ קידנציז ,טָאה עכלעװ  ,ןיטשריפ רעד ןלײצרעד וצ סָאװ טַאהעג עקַאט טָאה רע ןוא ,טֿכַאֿפ .רַאפ טשינ לױמ סָאד ךיז טָאה ןַאּבָאלגַאז יב  .לָאטש סַאניּפ -רַאה ןופ ןעמענוצסורַא ןסעגרַאּפ טשינ טָאה רע עללעוו ,דרעֿפ .טייר ייװצ ןוא דרעפ-אשמ יד טריפעג טָאה סָאװ ,ןַאשזדנעשז ףוס םוצ רָאג ןוא ןַאנעלעה ןּבענ ַאּבָאלגַאז ןרָלפעג ז"א םיא רעטניה--ןטיײז עלַא ףױא טוג ךיז קידנקוקמוא | ,יקסווָאודָאלָאװ רעה ןרָאּפעג זיא טשרעוצ ,ַאקנידַאלַאװ רעד רעטניה ַאקנעדוטס רעד ןופ טנגעג רעד ןיא ןעוועג ןיוש ייז ןענייז ,פעטס ןרעגיא .טקורעגסױרַא ךיז טָאה הנבל יד ןעװ זַא ,ךיג "וַא ןפָאלטנַא ייז ןענייז ,טורעגסױא טַאהעג ךיז ןּבָאה דרעפ יד רָאנ יו
 ךעלגעט-גָאט ןיא רע ןוא גוטער ןייד ןגעװ טשיגרָאג ךָאנ סיוו רע .ףליה וצ ןעמוק וצ ךיד טלייאעג ךיז .ןּבָאה רימ לייוו ,טיא ךָאנ ןקיש וצ סַאהעג טשינ טייצ ןייק ןבָאה רימ סָאװ ,סָאד טשינ ןעוו ,רעהַא ןעמוקעג זנוא טימ םענייאניא יאדווא טלָאװ רע ןוא .טסרעצמ וד יו ױזֿפ ,וַאלסַאיערעּפ ןייק-- לרימ ךָאנ ןעגנַאגעג רפעינד סייז רענעי ףיוא ׁשזַא יקס :וטעשקס רעה זיא--םינּפ סַאלּב ,ןייש ריא הנבל רעד וצ קיד .ןבייהפיוא ,טגָאזעג ַאנעלעה טָאה--טָאג רעקידמרַאּברעד-- | -
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 -רעצמ טשינ ןיוש ךיד טסלָאז וד רעּבָא--המשנ ןייד רַאפ ללּפתמ

 םיא ףױא טרַאװ סע ּביוא ,ןדײל לסיּב ַא ךָאנ רע לָאז .ןייז

 | .רֿכש ַאזַא ָאֵי

 -רַאפ רימ ןָא ןבָאה עלַא זַא ,טניימעג בָאה ךיא  ןוא--

 יסָאג יב טױט םעד ןטעּבעג רָאנ ּבָאה ךיא ןוא ,ןטעג

 רימ רָאנ ,ןסעגרַאפ טשינ ריד ןֶא ןּבָאה רימ רָאנ טשינ--

 יוק ריד יװַא יװ ,הגאד ענייא יד טַאהעג טייצ עצנַאג יד ןבָאה

 טרַאדעג טָאה ןיקסוטעשקס ןוא רימ זַא ,אלימ .ףליה וצ ןעמ

 -יר רעקיזָאד רעד טָא רעּבָא ,ךעלדנעטשרַאפ סע זיא ,ּפָאק רעד

 -תוריסמ רעּבלעז רעד טימ טָאה ,זנוא רָאפ טרָאפ .סָאװ ,רעט

 ןײז ףױא טשינ ןוא ימ ןײק ףױא טשינ ןעװעג טח טשינ שפנ

 ,טנַאה
 .ןענױלַאּב רַאפרעד טָאג םיא לָאז--

 .ןרעװ ןשטנעמ יד זַא ,לזמ רעיא םינּפא ןיוש זיא ױזַא--

 ,קנַאד ַא תמאּב טמוק ןיקסוָאידָאלָאװ רעּבָא ,ןדנוּבעגוצ ךייא וצ

 א יװ ,ןטינשעצ ןענוהָאּב עדייב רימ ןּבָאה ,טגָאזעג יװ ,לייוו

  .טֿכעה

 ןיא ךָאו טלייצרעד יקסוטעשקס רעה רימ טָאה ךס ַא-- -

 / יייטניירפ ןטסעּב ןייז ןגעװ יװ ,ןיקסווָאידָאלָאװ ןגעוו יגָאלזַאר

 עפיורג ַא זיא סָאד ,ןוטעג טא עקַאט טָאה רע ןוא--

 ,טשוחרַאפ לסיּב ַא רע ןיא טציא .ףוג םעניילק ַא ןיא המשנ

 טרַאװ רעּבָא ,טלמוטעצ םינּפא היא טָאה טייקנייש ןייד לייוו

 עסיורג !ןיז וצ ןעמוק ןוא ןענ'וװעגוצ רָאנ ךיז רע לָאז ,רָאנ

 יןוטעגפיוא ןלַאװ יד תעּב םיא טימ רימ ןּבָאה ןֿכַאז

 !גיניק םעיינ ַא ,סע טטייה ,רימ ןּבָאה--

 ןיא טסוװעג טשינ ךיוא ,עמערָא ,וטסָאה סָאד ןוא-- -

 -לעװ ,שזרעימישזַאק ןַאי !טסייה'ס ?רבדמ םענעטלָאשרַאפ םענעי

 .ןרָאװעג ןּבילקעגסיוא טסברעה םענעגנַאגרַאפ םעד ךָאנ זיא רעֿכ

 רימ ןלעװ המחלמ עסיורג א .שדוח ןטֿכַא םעד ןיוש טגיניק

 ,ןייז חילצמ לָאז יז יאוולה רעּבָא ,םיעשר יד טימ ןבָאה טציא
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 -עגסיוא ןוא טקיטייזַאפ ןעמ טָאה ימערעי טשריפ םעד םורָאװ
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 יי | | ,ןּבָאה וצ הנותח ךיא יװ ,לגוסמ וצרעד ןענעז עֿכלעװ ,ערעדנַא ןעמ טָאה ןּבילק
 !המחלמ רעד ןיא ןײג טעװ יקסוטעשקס רעה ןוא-
 יצ ,טשיג סיײוװ ךיא ןוא סָאד זיא רענלעז רעכעלרע ןַא-

 ןָאק ,רעװלוּפ ןופ חיר םעד ןקעמשרעד רימ רָאנ יװ !עבט ַאזַא ןיוש ןּבָאה עדייּב רימ .ןיג טשינ לָאז רע זַא ,ןלעוּפ טסעװ וד
 ןּבָאה םיעשר יד !יוא ,ןטלַאהנײא טשינ זנוא חוּכ םוש ןייק ןיוש
 ,ּפעלק סגדייב ערעזנוא ןופ םעט םעד טריּפשעג טוג ןרָאיַארַאפ
 סָאװ ,סָאד ךָאד זיא רקיע רעד לײװ ,טימעג גנירג ַא טימ ןיוש רעּבָא ,ןייג רימ ןלעװ יאדווא .ןלייצרעד ,םיטרפ עלַא טימ יונעג ץלַא ןלעװ ריד טלָאװ ךיא ןעוו ,טקעלקעג טשינ טלָאװ טכַאנ יד
 סָאד רעֿכלעװ ןָא ,ךיד ,ןענופעגסיוא ,עמערָא ,ךיד ןּבָאה רימ
 | .ןרָאװעג סאמנ זנוא ויא ןּבעל

 -ַאז וצ םינּפ טנחַאּב ריא ןגױּבעגּפָארַא טָאה ןיטשריפ יד
 .ןַאּבָאלג

 ,ןעמוקַאּב ביל ךימ טָאה ריא סָאװרַאפ טשינ סייוו'ֿכ--
 .ףײא ךיא יװ ,רעמ טשינ יאדװא ךימ טּביל ריא רעּבָא

 ,תחנ ןופ ןעּפַאס ןעמונעג טָאה ַאּבָאלגַאז
 ?ביל ךיוא עקַאט ךימ וטסָאה--
 !עקידעּבעל ַא ךימ טעז ריא יװ ,ָא-
 ןּבָאה לעװ ךיא לי ,ןענױלַאּב רַאפרעד טָאג ךיד לָאז-

 .ֿכָאנ רעּבײװ יד רימ ןענייז לָאמנייא טשינ ,רעטלע ערעגנירג ַא
 -עג ןלַאװ יד תעּב עשרַאװ ןיא ךיױא טָאה סע סָאװ ,ןפָאלעג
 ןליפעג-עּביל יד רעּבָא !תודע ןַא זיא יקסווָאידָאלָאװ .ןפָארט
 ןסײה ןיימ ףיױא קידנקוק טשינ ןוא טשינ ןױש ךימ ןעמענ
 .ןדירפוצ ליפעג ןֿכעלרעטָאּפ ַא טימ ןרעג ךיז ךיא לעװ ,טולּב
 | | | .ןלעטש

 .עג קרַאטש ןּבָאה דרעפ יד זױלּב ,ליטש ןרָאװעג זיא'ס
 רַאפ ןעמונעגנָא ןּבָאה רעטייר יד סָאװ ,ןטייווצ ןֿכָאנ סנייא ןסָאנ

 : | ,ןמיס ןטוג ַא |
 .טרעפטנעעג רעטייר יד ןּבָאה-!טנוזעג םוצ !טנוזעג םוצ-
 לָאמַא סָאװ ןיא הנבל יד .עלעה ַא ןעװעג זיא טֿכַאנ יד
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 -עג ןעװעג זיא רעכלעװ ,למיה ןפיוא ןעמּוװשעגפױרַא רעֿפעה

 סָאװ ןרָאװעג זיא ןוא ,ןרעטש עקידלקניפ טימ טצעזַאּב-טֿפיד

 ןעמונעג ןּבָאה דרעפ עטרעטַאמרַאפ יד .רעסַאלּב ,רענעלק לָאמַא

 -רעד ןּבָאה רעטייר יד ךױא ןוא ,רעֿכעלעמַאּפ טירש יד ןלעטש

 ןטלַאהרַאפ רעטשרע רעד טָאה יקסווָאידָאלָאװ .טייקדימ ַא טריּפש

 י .דרעפ סָאד

 -גגרָאמ רעד טעװ דלַאּב-טגָאזעג רע טָאה-ןֶעּורוצּפָא טייצ--

 | | .ןעניישפיוא ןרעטש

 ןיוש ןיּב ךיא-טרזחעגרעּביא ַאּבָאלגַאז טָאה--!טייצ ןיוש-- |

 ײװצ טָאה דרעפ ןיימ ,רימ ךיז טֿכוד סע זַא ,קירעפעלש ױזַא

 ..סנרעטש

 ןטעג טֿכַארט ַא ןַאשזדנעשז טָאה ורּפֶא ןרַאפ ךָאנ רעּבָא

 ךָאנרעד ,רעייפ א ןדנוצעגנָא עקַאט טָאה רע ;ןסע-טֿפַאנ ןגעוו

 -סױרַא יז ןופ טָאה ,קעז יד דרעפ ןופ ןעמונעגּפָארַא רע טָאה

 ןיאלרוּב ייּב ךָאנ ךיז טָאה רֶע עֿכלעװ טימ ,ןסַאּפַאז יד ןעמונעג

 עטלַאק ,עוורוקוק ןופ טױרּב :טגרָאזרַאפ טַאהעג לָאּפמַאי ןיא

 קילּבנָא ןפיוא .ןיװ ןשיֿכָאלָאװ ןוא תוריּפ עטנקורטעג ,ןשיילפ

 -עגנָא טוג ןעװעג ןענעז עֿכלעװ ,קעז ענרעדעל יײװצ יד ןופ

 ןוא ןקידלֿכרָאֿכ ַא ןּבעגעגסױיַא ןּבָאה ןוא טייקיסילפ טימ ןזָאלּב

 יד--ףָאלש ןָא ןסעגרַאפ ַאּבָאלגַאז רעה טָאה ,גנַאלקּפָא ןסיז

 ןּבָאה ןוא ןסע םוצ ןעמונעג ךיז קשח טימ ךיוא ןּבָאה עקירּביא

 ןּבָאה יז ןעװ ןוא ,עפשּב טקעלקעג עלַא רַאפ טָאה'ס ,ןסעגעג

 לױמ סָאד טשיװעגּפָא ַאּבָאלגַאז רעה טָאה ,גונעג טַאהעג ןיוש

 :טגָאזעג ןוא עלָאּפ רעד טימ

 -רעדנּוװ :ןהנעט וצ ןרעהפיוא טשינ ךיא לעװ טוט ןזיּב--

 ןוא ,ןייליירפ עקידענג ,יירפ וטזיּב טָא !םיֿכרד סטָאג ןענייז ךעל

 -רוּב ןעקנירט ןוא עטצישעג ןוא עטסיירטעג ָאד ךיז ןציז רימ

 -עּב טשינ זיא ןיײװ-רַאגנוא זַא ,ןגָאז טשינ לעווֿפ ,ןייוו סיַאל

 ןיא רעּבָא ,רעדעל ןופ חיר רעד ךיז טרעה ןופרעד לייוו ,רעס

 | .שוג ךיא סָאד זיא געװ

 טָאה-קרַאטש רעיײז ךימ ךיא שודיח ךַאז ןייא רעגיא--



 זעוועג םיּכסמ טֿכײל ױזַא טָאה ַאניּפרַאה סָאװ--טגָאזעג .ַאנעלשה
 .טנעה ערעייא ןיא ןבעגוצרעביא ךימ

 ךָאנרעד ,ןיקסווָאידָאלָאװ ףיוא טקוקעג טָאה ַאבָאלגַאז רעה
 ,ןגיוא יד טימ ןעלטניּפ קרַאטש ןעמונעג ןוא ןענַאשזדנעשז ףיוא

 ,טנקירּביא .טזומעג טָאה יז לייוו ,ןעוװעג םיּכסמ טָאה יז--
 טשינ זיא סע לייװ ,דוס ןייק ןֿכַאמ טשינ ןופרעד ףראד ןעמ
 ,ןסימערעשט טימ ןַאניּפרַאה ,עדייּב ןבָאה רימ סָאװ ,ןויזּב ןייק
 | ,טֿכַארּבעגגוא

 -עג ענעקָארשעגרעּביא ןַא ןיטשריפ יד טָאה--?טסייה' ס--
 6(טגערפ

 .יירעסיש יד טרעהעג טשינרָאג ֹוטסָאה--
 סימערעשט זַא ,טניימעג ּבָאה'ֿכ רעּבָא ,טרעהעג ּבָאה'5-

 יי ,טסיש
 עקיוָאד סָאד טָא רָאנ ,ןעװעג סָאד זיא סימערעשט טשינ-

 דש ַא .טתיממעג סָאש ןייא טימ ןיטשריפ יד טָאה סָאװ ,לרוחג
 טשינ שרעדנַא טָאה רע רעּבָא ,תמא זיא סָאד ,םיא ןיא טציז
 טָאה יז לייו יִצ ,טשינ סיװֿכ ,הפשֿבכמ יד לײװ ,ןוט טנָאקעג
 ,טסולגרַאפ ױזַא ריא ךיז טָאה סע תמחמ רעדָא ,טסּוװעג סעּפע
 זיא'ס .ןרָאפטימ זנוא טימ ןזומ יז זַא ,טנשקעעגנייא ךיז טָאה
 -עגמורַא דלַאּב ךיז טלָאװ יז ליײװ ,ןזָאלוצוצ סָאד ןעוועג רעווש
 רעּבירעד יז טָאה רע .וועיק ןייק טשינ ןרָאפ רימ זַא ,ןעז
 סָאד .ןטינשעצ סימערעשט ןקיזָאד םעד ּבָאה ךיא ןוא ןסָאשרעד
 טעװ טָאג זַא ,ןײמ'5ֿ ןוא ׁשינעעזרַאפ עשינַאקירפַא עתמא ןַא זיא
 ןעמ טעװ ,םונהיג ןיא ךיוא .טוגמוא רַאפ ןעמענ טשינ סָאד רימ
 ןופ ןרָאפּפָא ןרַאפ .ןּבָאה טשינ הלודג עסיורג ןייק םיא טימ
 -קעװַא יז ןוא רעטשרע רעד ןרָאפעגסױרַא ךיא ןיּב ,לייה רעד

 -רעד םשינ ךיד טסלָאז וד ידּכ ,טײז ַא ןיא לסיּב ַא טפעלשעג
 ןעמעננָא טשינ סע רעדָא ,םיגורה יד ןופ קילּבנָא ןפיוא ןקערש
 ,ןמיס ןטֿכעלש ַא רַאֿפ

 :ןפורעגנָא ךיז ףיורעד טָאה ןיטשריפ יד
 טײהרעטױט ןעזעג ענעגײא עניימ ןיוש ךיא ּבָאה ליפוצ--

 ןּבָאה ארומ ךָאנ לָאז ךיא זַא ,ןטייצ עֿכעלקערש עקיזָאד יד ןיא
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 טשינ ןלעװ רעסעּב טלָאװ'כ רעּבָא ,םיגורה ןופ קילּבנָא ןרַאפ
 טשיג רַאפרעד זנוא לָאז טָאג ידּכ ,טולּב ןייק ךיז רעטניה ןזָאל
 ,ןפָארטש

 טָאה--טָאט עֿפעלרעטיר ןייק ןעוװעג טשינ ףיוא יא'ס--
 טנַאה ןייק ריִא וצ ּבָאה ךיא ןוא--טגָאזעג טרַאה יקסווָאידָאלָאװ
 ,ןגײלוצ טלָאװעג טשיג

 ןַאשזדנעשז טָאה--תונעט יד ,רַאה ןיימ ,ןגיוט סָאװ וצ--
 רימ ןעװ .ןייז טנָאקעג טשיג סע טָאה שרעדנַא זא--טגָאזעג
 ,טדערעג טשינ ךיא טלָאװ ,טכַארּבעגמוא סטֿכער סעּפע ןטלָאװ
 ,ןעזעג ןײילַא ךָאד ּבָאה ךיא ןוא ,ןעמ געמ םיאנוש סטָאג רעּבָא
 ..םידש טימ אשמו-עגמ ַא טַאהעג טָאה הפשכמ עקיזָאד יד זַא
 | !ךימ .טרַא סָאד טשינ

 .ןיטשריפ יד טָאה--?ןַאשודנעשז רעה םעד טרַא ןעד סָאװ--
 .טגערפעג

 טָאה ןוהָאּב ןכלעװ ןגעװ ,דלעג ןּבָארגרַאפ זיא טרָאד-- |
  טָאה סע זַא ,טנָאיעג יױזַא ןּבָאה ןרַאה יד ןוא ,טגָאזעג רימ
 טרָא סָאד םגה ,ןּבָארגוצסױא ףױא טייצ ןייק טקעלקעג טשינ
 יו ךיוא רימ טָאה ץרַאה סָאד .טוג ךיא ןעק לימ רעד ןּבענ
 ליפ ױזַא רקפה ףיוא ןזָאלרעּביא טזומעג טָאה'מ סָאװ ,ןוטעג
  טָאה ןילירפ סָאד רעכלעװ ןיא ,ּבוטש רענעי ןיא תורישע
 ,טניווװעג

 טָאה--ןּבָאה טסעװ וד רעניד ַא רַאפ סָאװ ,קוק ַא ּביג--
 רע טלָאװ ,רַאה ןייז ץוח ַא--ןיטשריפ רעד וצ טגָאזעג ַאּבָאלגַאז
 ןופ ךיז ןֿכַאמ וצ ףיוא ןדנישעגּפָארַא טיוה יד ןיײילַא לווייט ןופ
 ,רענלָאק ַא ריא

 ןּבָאה טשינ ךיז ןַאשודנעשז רעה טעװ ףליה סטָאג טימ-- = |
 -טנעעג ַאנעלעה טָאה--טײקרַאּבקנַאדמוא ןיימ ףיוא ןגָאלקַאּב וצ
 ,טרעפ

 סָאד טָאה--!ןייליירפ ןקידענג םעד קידהענֿכה קנַאד ךיא--
 .טנַאה יד ןיא ריא קידנשוק ,טגָאזעג לגניי

 -ץג טָאה ןֹוא ןסעזעג יקסוָאידָאלָאװ זיא טייצ עצנַאג יד
 טֿכַאמעג ןוא לגָאל ןופ ןייװ ןעקגנורטעג רָאנ טָאה רע ,ןגיווש
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 ןגײװשליטש עֿכעלנייװעגמוא עקיזָאד סָאד זיב ,תויועה עזייּב

 .ןַאגָאלגַאז טשודיחרַאפ טָאה סנייז

 טרָאװ א סָאד לָאז --טגָאזעג רע טָאה--לַאֿכימ רעה ןוא-

 ּבָאה .(ןיטשריפ רעד וצ טדנעװעג ךיז רע טָאה ָאד) .ןדערסױרַא

 םעד םיא ײג טָאה טײקנייש ןייד זַא ,טגָאזעג טשינ ריד ךיא

 | ?ןעמונעגּפָא ןושל סָאד ןוא לכש

 -פיוא-נוז ןרַאפ ןפָאלשעגסױא רעסעּב ךיז טלָאװ ריא--

 ןעמונעג ןוא ןפורעגנָא ךיז רעטיר רעטשימעצ רעד טָאה-!גנַאג

 ןעו ,זָאה ַא יװ טַארוקַא ,ךעלעסנָאװ יד טימ ןגעוװַאּב קרַאטש

 | | .טומ ןּבעגוצ ךיז ליו רע

 יד .טֿכערעג ןעװעג זיא ץישטֿכַאלש רעטלַא רעד רעּבָא

 םעניילק םעד טָאה ןיטשריפ רעד ןופ טייקנייש עֿכעלנייװעגמוא

 .ןוא טקוקעג ,ריא ףיוא טקוקעג טָאה רע .טרוּכשרַאפ יװ רעטיר

 ךאלמ ַאזַא זַא ,ךעלגעמ ןעד סע זיא :טֿכַארטעג ךיז ןצרַאה ןיא

 טָאה ךעלדיימ ענייש ךס ַא םורָאװ ?דרע רעד ףיוא ןײגמורַא לָאז

 ןוא ַאננַא ןייליירפ ןעװעג זיא ןייש--עזעג ןּבעל ןייז ןיז רע

 -עג ךױא זיא טנחַאּב ךעלרעדנּוװ ,שזַארַאּבז ַארַאּברַאּב ןייליירפ

 ןייליירפ ןעװעג ךיוא זיא קידנצײר--ַאטַאהָאבָאשזָאּב .ַאשּונַא ןעוו

 ןוא ,טרַאשעג ךיז טָאה יקסוװָארָאװטסָאר רעֿכלעװ וצ ,קושז

 יז ןופ ענק רעּבָא ,טיװָאהָאּב ןוא ַאקזדַאּפָארָאקס ,לושרעיוו

 רעכעלרעדנּוװ רעקיזָאד רעד טימ ןֿבײלג טנָאקעג טשינ ךיז טָאה

 -פיוא יא ןעוװעג יקסוָאידָאלָאװ רעה זיא ענעי יּבגל .םולּב-ּפעטס

 קוק ַא טָאה רע ןעװ ,טציא ןוא ,קידװעדײרַאּב יא ןוא טמיורעג

 ,ןגוא עדלימ ןוא עסיז ,עֿכײװ-טעמַאס עקיזָאד יד ףיא ןוטעג

 ןטָאש רעיײז סָאװ ,ערעייז ךעלגנעהרָאפ ענעדייז עקיזָאד יד ףיוא

 סָאװ ,רָאה עקיזָאד יד ףיוא ,ןקַאּב יד ףיוא שזַא ןלַאפעג זיא

 ןעלסקַא יד רעּביא ןטָאשעצ ןעװעג טולּב-טניצַאיה ַא יװ ןענעז

 יד ףיוא ,רוגיפ רעד ןופ טייקפיטש יד ףיוא-סעציילּפ ןוא

 רעכלעװ ןופ ןוא טגיװעג טײל ךיז טָאה עֿכלעװ ,טסורּב עטלוג

 -דנעלּב עקיזָאד יד ףיוא ,טײקמערַאװ עּביל ַא ןגָאלשעג טָאה'ס

 ןופ טייקטיור עקיטּפַאז יד ףױא ןוא ןזיור ןוא ןעיליל ןופ טייק

 ,טקוקעג םָצלַא םעד ףיוא טָאה יקסווָאידָאלָאװ רעה ןעוו--ןּפיל יד
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 זַא ,זיא עטסגרע סָאד ןוא ןריולרַאפ ןושל סָאד טושּפ רע טָאה
 -ַאנ ,קידכעּבענ ןעמוקעגסיױא ןגיוא ענעגיא ענייז ןיא זיא רע
 -על ןיּב שזַא ,ןיילק יױװַא רעּבָא ,ןיילק סרעדנוזַאּב ןוא ,שיר
 --"ןלגניי ַא ןיּב ךיא ןוא ,הּכלמ-תֹּב ַא זיא סָאד;, ,טײקֿפעלרעֿכ
 רע ןוא טייקטרעטיּברַאפ רעסיוועג ַא טימ טכַארטעג ךיז רע טָאה
 זַא ,הבס ַא ןפערט סעּפע לָאז סע זַא ,ןעװעג ןדירפוצ טלָאװ
 פיו ,זיר ַא סעפע ןכײלשסױרַא ךיז לָאז שינרעטסניפ רעד ןופ
 רֶע זַא ,ןזיועג לַאכימ רעה רעמערָא רעד טלָאװ טלָאמעד טשרע
 -עג ךיוא םיא טָאה'ס .סױא טעז רע יװ ,ןיילק יװַא טשינ זיא
 ,ןופרעד תחנ םינּפא קידנביילק ,ַאּבָאלגַאז רעה סָאװ ,סָאד טצייר
 עלײװ עדעי טָאה ,ןגױא ידָו ױזַא טסייר לרעטֿכעט ןייז סָאװ
 קידארומ ןוא סעװָאטַאק ןּביירטנ ןעמונעג ןיוש ןוא טעקַארֿכעג
 | .ןגױא יד טימ טלטניּפעג

 ןופ ןטֿכױלַאּב ,רעייפ ןרַאפ ןסעועג יז זיא לייװרעד ןוא |
 סָאװ ןוא עקיור ַא ,עסיז ַא ,הנבל רעסייוו ןוא םַאלפ ןטיור-לעה
 | | .ערענעש ַא לָאמַא

 -צג ירפרעדניא סנגרָאמוצ טָאה--לַאֿכימ רעה ,הדומ ייז--
 --ןיילַא ןענופעג עלײװ ַא ךיז ןּבָאה יז ןעװ ,ַאּבָאלגַאז טגָאז
 רעצנַאג רעד ןיא ןעניפעג טשינ וטסעװ לדיימ .ַאזַא ךָאנ זַא
 וטסעװ ,לדיימ ַאזַא ךָאנ ןזיװ רימ טסעװ וד ּבױא .קילּבוּפער
 .הטוש ןטסערג םעד רַאפ ןטלַאה ןענָאק ךימ

 -טנעעג רעטיר רעניילק רעד טָאה-טשינ סָאד ןקייל .ךיא--|
 ּבָאה ץֿכלעזַא סָאװ ,טייקנייש נעטלעז ַא עקַאט זיא יז--טרעפ
 עכעלטעג ענעי וליפא לײװ ,ןעזעג טשינ טציא זיּב ךָאנ ךיא
 טקָאטעגסױא ױזַא ןענייז סָאװ ,ץַאלַאּפ סיקסווָאנַאזַאק ןיא  ןרוגיפ
 ריא טימ ןענַאק ,עקידעבעל יװ סא ןעעז יײז זַא ,רָאמרַאמ ןופ
 סָאװ ,טשינ טציא ןיוש ךימ טשודיח סע ,ןֿבײלגרַאפ טשינ ךיז
 .יאדּכ זיא'ס לייוו--ריא ּבילוצ ךיז ןגָאלש רענעמ עטסע23 יד

 טשינ זיא'ס--טגָאזעג ַאּבָאלגַאז טָאה .!סָאװ ןוא ?סָאװ ןוא-
 יז ליװ ?טנװָא ןיא יצ ןעניגַאב--רענעש זיא יז ןעװ ,טסּוװַאּב
 ריד ּבָאה'ֿכ .זױר ַא יװ ,עטצוּפעגסױא ןַא םורַא קידנעטש טײג
 ךשלגייוועגמוא ןעװעג לָאמַא ךיוא ןיִב ךיא זַא ,טגָאזעג ןיוש
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 יִּפִא ריא רַאפ טזומעג טלָאמעד וליפא טלָאװ ךיא רלּבָא--ןייש
 ייווצ יװ ,ךעלנע רימ ףיוא זיא יז זַא ,ןגָאז ערעדנַא םגה ןטערט

 ,רעסַאװ סנּפָארט
 -עגסיוא רעטיר .רעניילק רעד טָאה--!לוייט םוצ טייג--

 ,ןגירש
 . ןיוש טזיּב וד לייו ,לַאֿכימ רעה ,סעּכ ןיא טשינ ייז--

 ףיא קָאּב-גיצ ַא יװ ;ריא ףיוא טסקוק וד .זייּב גונעג ךיוא ױזַא
 טלָאװ'מ ;םינּפ סָאד ןשטיינק וצ ףיוא טשינ טסרעה ןוא ,טיורק
 'וצ א זיא'ס רעּבָא-ךיד טסיײּב הואּת יד זַא ,ןרעװש טנָאקעג
 ,ןגָאמ ןייד רַאפ לֿכאמ רעלעדייא

 -לֵא ןַא סָאד טָאה יװ--טגָאזעג יקסוװָאידָאלָאװ טָאה--!ופט--
 ?םיתוטש עכלעזַא ןדער וצ השוּב ןייק טשינ שטנעמ רעט

 ?טערומֿכעגנָא ױזַא וטזיּב ןעד סָאװרַאפ ןוא--
 ײװ ,רעּבירַא ןיוש זיא הנּכס עדעי זא ,טניימ ריא :לייוו--

 =יז ןצנַאגניא ןיוש ןענעז רימ זַא ןוא ,טפול רעד ןיא לגיופ ַא

 בשיימ טוג ָאד ךָאנ ךיז ןעמ זומ ןתמא רעד ןיא רעּבָא .רעכ
 טשינ טרָאד ןוא ָאד ךיז לָאז ןעמ זַא ,ןבעג גנוטּכַא ןוא ןייז
 ןדנוּברַאפ ךָאנ זיא געװ רעזנוא .תועינמ ןייק ףיוא ןסױטשנָא
 לײװ ,ןפערט ךָאנ ןָאק זנוא סָאװ ,סײװ טָאג ןוא תונּכס שימ
 . ןעמונעגּמורַא ןייז ןיוש ןזומ ,ןרָאפ רימ עכלעוו ןיא ,תומוקמ יד
 .רעייפ שילעה ַא ןופ

 -סױרַא ןענוהָאּב יגָאלזָאר ןופ טַאהעג יז ּבָאה ךיא ןעוו--
 ןופ טפדורעג זנוא טָאה'מ ליײװ ,רעגרע ןעװעג זיא ,טעּבנגעג

 ךיִא ןיִּב ןגעװטסעדנופ ןהדירמ יד ןעועג זיא טנרָאּפ ןוא ,ןטניה
 -וָא ּבָאה ןוא-םַאלּפ ַא ךרוד יװ ;עניַארקוא ץנַאג ןעגנַאגעגכרוד
 ףיוא ּפָאק א ןעמ טָאה סָאװ וצ ןוא .רַאּב ןיִּב שזַא טרַאּפשעג
 ױזַא טשינ ץעינעמַאק ןיּב זיא לַאפ ןטסגרע ןיא ?סעצײלּפ יד
 | | ,טייוו

 טשינ ךיוא ןּבָאה סרעטָאט ןוא ןקרעט יד רעּבָא ,ָאי--

 | : ,טייוו
 ?טרָאד טסדער וד סָאװ ,,ךיא סייוו-- ===

 "אדּכ זיא סע זַא ,גָאז ןוא ,זיא סָאװ ,סָאד דער ךיא--
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 -ַאק ןלָאז רימ זַא ,ויא רעסעּב ,ןגיילוצרעביא טוג ךַאז יד ךיז
 -ָאק יד לײװ ,וצ-רַאּב וצ ןוש רעק ַא ךיז ןוא ןדיימ ץעינעמ

 ךיז רימ ןלעװ ןומה ןטימ ,ץרא-ךרד ּבַאטש ןרַאע ןּבָאה ןקַאז

 ןַא ןפרַאװ זנוא ףיא טעװ רעטָאט ןייא זַא ןוא ,ןּבעג הצע ןַא

 יד רַאפ ןוא ןָא-גנַאל ןופ יז ןעק ךיא !סוא ץלַא ןיא--גיוא

 ןוא לגייפ יד טימ ןײג וצ ןזײװַאּב ךיא לעװ ,תונחמ עשירעטָאט
 ףיוא ןסיוטשנָא ךיילג ךיז ןלעװ רימ זַא רעּבָא ,ךיילגוצ ףלעוו

 ןענָאק טשינ ךיז ךוא ךיא לעװ טלָאמעד ,הנחמ עשירעטָאט ַא

 .ןבעג הצע ןייו
 לרַאב ןּבענ רעדָא ,רַאב ךרוד ןייג רימָאל .,ױזַא ביוא-

 ריא .םיעשר רעצעינעמַאק יד ףיא הפגמ א ןעמוק טרָאד לָאז
 ,ּבַאטש ַא ןיֵאלרוּב ןופ ןעמונעג טָאה ןַאשזדנעשז זַא ,טשינ טסייוװ
 .גרע סָאד .ןקַאזָאק יד ןשיװצ .קידנגניז ןייג םוטעמוא ןענָאק רימ
 ןוא תוירּבדמ יד ןרָאפעגֿכרוד ןיוש ןענעז רימ סָאװ ,זיא עטס

 ַא ךױא ףרַאד'מ .בושי ןֿכעלשטנעמ ַא ןיא ןײרַא טציא ןעייג
 ןלעטשּפָא טֿכַאנרַאפ ךיז ןלָאז רימ זַא ,םעד ןגעװ ןוט טַֿארט
 ,רעקידנעטשנָא יא סָאד זיא לדיימ ןרַאפ לייו ,ראטוח ַא ןיא
 זַא ,לַאֹכימ רעה ,סעּפע ךיז טּכוד רימ רעּבָא .רעמעװקַאּב יא
 -,ןעגניי יירד !תוחור עדלַא וצ סָאװ .ץרַאוש וצ ץלַא טסעז וד
 ךיז ןלָאז םירוּבג יירד-רימ רַאפ ןוא ריד רַאפ הפינח םוש ןָא
 -נוא ןרָאּפפינוצ רימָאל ?ּפעטס ןיא ןּבעג הצע ןַא ןענַאק טשינ
 רימ ןענָאק רעמ !ַאדיַאה ןוא-דרעװש ןייד טימ תואצמה ערעז
 סָאד ןוא ,ּבַאטש סיַאלרוּב ךיוא טָאה ןַאשזדנעשז .ןוטפיוא טשיננ

 ץנַאג רעּביא טציא טקיטלעװעג יַאלרוּב לייו ,רקיע רעד זיא
 ,רַאּב טייז ענעי ףיא ןעמוקרעּבירַא רָאנ רימָאל ןוא ,לָאדָאּפ
 .ןקלָאּפ-הכולמ יד טימ ןיקסנָארָאקצנַאל טרָאד ןיוש רימ ןּבָאה
 !ןרילרַאפ טשינ טייצ ןייק רימָאל ,לַאֿכימ רעה !ַאדיַאה

 טלייאעג ןוא ןויולרַאפ טשינ טייצ ןייק עקַאט ןּבָאה יז
 ןּבָאה דרעפ יד ליפיוו ,טייז-ברעמ ןוא ןופצ וצ ּפעטס ןֿכרוד ךיז
 ײז ןענעז וועליהָאמ ןופ טײקֿפױה רעד ףיוא ,ןגָאי טנַאקעג רָאנ
 זיא טײצ-טנװָא ןיא זַא ,יוזַא ,דנַאל ןטניוװַאּב רעמ ַא ןיא ןײרַא

 א רעדָא ראטוח ַא ןעניפעג וצ ןעװעג רעוװש טשינ ץעגרע ןיא
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 רעּבָא ,רעגעל-טֿכַאנ ףיא טלעטשעגּפָא ךיז ןּבָאה יז ּוװ ,ףרָאד

 ןפָארטעג ןיוש קידנעטש יז טָאה ןרעטשנגרָאמ רעטיור רעד
 ןעװַעג רעמוז רעד ןיא קילג םוצ .געװ ןיא ןוא דרעפ יד ףיוא
 ןעניגַאּב ןוא ,עקיאױט--טֿפענ יד ,עסייה געט יד ,רענעקורט ַא
 טלָאװ רע יװ ךיילג ,טרעּבליזעג ךיז פעטס רעצנַאנ רעד טָאה
 .סיוא טניװ רעד טָאה ןרעסַאװ יד .טקעדַאּב ןעועג טסָארּפ טימ
 -ירַא ייז ןענעז ייז ןוא-ךןלַאפעגּפָארַא ןענעז ןֿכײט יד טנקורטעג
 -גנעל טייצ עסיװעג ַא קידנעייג .ןטייקירעװש ןָא ןעגנַאגעגרעּב
 ףיוא ןטלַאהרַאפ ךיז ייז ןּבָאה ,ַאװָאזָאל ךרוד וצ-ףױרַא ןוא סיוא
 א ןענאטשעג זיא סע ּוװ ,דָארָאגרַאש ןיא ּורֹּפֶא ערעגנעל ַא
 טרָאד .עדנַאמָאק סיַאלרוּב וצ טרעהעג טָאה סָאװ ,קלָאּפ-ןקַאזָאק
 -טּפױה םעד רעטנורעד ןוא ,םיחילש סיַאלרוּב ןפָארטעג יז ןּבָאה
 טיײצלָאמ ןפיוא ,לָאּפמַאי ןיא ןעזעג ןּבָאה יז ןכלעװ ,ַאנוק ןַאמ
 ןעייג יז סָאװ ,טשודיחעג לסיּב ַא ךיז טָאה ַאנוק .ןיאלרוּב ייּב .

 רעּבָא ,ועיק ןייק ַאריװּוקס ןוא דורגייר ,װַאלצָארּב ךרוד טשינ
 ,טרפּב ,טלעטשענּפָא טשינ חומ ןייז ןיא ךיז טָאה דשח םוש ןייק
 -גַאגעג טשינ ןענעז ײז זַא ,טרעלקרעד םיא טָאה ַאּבָאלגַאז זַא
 ןּבָאה עֿכלעװ ,סרעטָאט יד רַאפ ארומ תמחמ םורַא-טרָאד ןעז
 יז טָאה רַאפרעד .טײז-רּפעינד רעד ןופ ןרישרַאמסױרַא טלָאזעג
 ,קלָאּפ םוצ טקישעגסױרַא םיא טָאה יַאלרוּב זא ,טגָאזעג ַאנוק
 ןילא זַא ןוא שרַאמ םוצ ןטיירג ךיז לָאז ר זַא ,ןגָאװצנָא םיִא
 ןוא תולייח רעלָאּפמַאי עלַא טימ עגר עדַאיל א ךיוא רע טעװ

 ףּכיּת ןלעװ ייז ןענַאװ ןופ ,דָארָאגרַאש ןייק ןעמוקּפָארַא סרעטָאט
 ןײרַא געװ ןיא רעטייוו ןזָאל ךיז
 ןיֵאלרוּפ וצ ןיקצינלעמֿכ ןופ םיחילש ןעמוקעג ןענייז סט |
 טימ ןוא ןּבױהעגנָא ךיז טָאה המחלמ יד זַא ,העידי רעד טימ
 יַאלרוּב ןוא--ןילָאװ ןייק ןריפ ןקלָאּפ עלַא לָאז רע זַא ,ןלעפַאּב
 רָאנ ,רַאּב ןייק ןזָאל ךיז טלָאװעג ןײלַא גנַאל ןופ ןיוש טָאה
 ,ןעגנוקרַאטשרַאפ עשירעטָאט יד ףיוא טקוקעגסיוא ךָאנ טָאה רע
 וצ ןבױהעגנָא טכעלש םידרומ יד סעּפע טָאה רַאּב ייּב ליײיװ
 טרָאד ,טנַאדנעמָאק רעד ,יקסנָארָאקצנָאל רעד טָאה טָא .ןייג
 ןוא טָאטש יד ןעמונרַאפ ,תונחמ ערעסערג טּפַאלקעצ קרַאטש
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 ןלַאפעג טרָאד ןעניז סע .ןָאזינרַאג ַא טימ טצעזַאּב סָאלש סָאד

 עקַאט טָאה יז רַאפ ןוא ןקַאזָאק טנזױט רָאּפ ַא ץַאלּפ ןפיוא

 סָאד םינפ-לּכ-לע ,ןעמענ-המקנ טלָאװעג יַאלרוּב רעטלַא רעד
 סיקצינלעמֿכ זַא ,טגָאזעג רעּבָא טָאה ַאנּוק .ןעמענּפָא קירוצ טָאלש

 -יזָאד יד טרעטשרַאפ ןּבָאה ,ןילָאװ ןייק ןייג וצ ןלעפַאג עטצעל

 -ַאלַאּב ןענָאק טשינ טציא ײז ןלעװ רַאּב זַא ןוא רענעלּפ עק

 | ןלעװ אקווד סע ןלעװ סרעטָאט יד ןדייס ,ןרעג

 ןפיוא טגָאזעג ַאּבָאלגַאז טָאה-לַאכימ רעה ,סָאװ ןוא-

 .ַא טנָאקעג טרָאד טלָאוװ'כ ןוא זנוא רַאפ זיא רַאפ-גָאט ןטייווצ

 רעד טרָאד סע לָאז רעּבָא ,ןטלַאהַאּב ןיטשריפ יד לָאמ טייווצ

 טשינ ןוא רַאּב ןיא הנומא ןייק טשינ ןיוש ּבָאה'ֿכ .ןּפַאֿכ לווייט

 ,ןטַאמרַאה רעמ ןּבָאה םיעשר יד טייז ,גנוטסעפ םוש ןייק ןיא

 :רעּבָא ךימ טקיורמואַאּב ךאז ןייא .תולייח-ןיורק יד רעדייא

 | .זנוא םורַא סערַאמכ ךיז ןּביילק סעּפע

 רעטיר רעד טָאה-סערַאמֿכ ךיז ןּבײלק סע זיולּב טשינ--

 יד ןײמ'5 ,זנוא רעטניה ןיוש טעװעשוּב םרוטש ַא רָאנ-טזָאזעג

 ,טשודיחרַאפ קרַאטש ךיז טלָאװ רעכלעװ ,ןיַאלרוּב ןוא סרעטָאש

 טשינ ןרָאפ רימ זַא ,ןעזעג ןוא טגָאיעגנָא זנוא טלָאװ רע ןעװ

 : .טייז ערעדנַא ץנַאג ַא ןיא רָאג רָאנ ,וועיק ןייק

 ןרעדנַא ןַא ןזייו וצ ןעװעג טיירג זנוא טלָאװ רע ןוא

 ךַאילש רעֿכלעװ ,ןזייו רעירפ לװײט רעד םיא עשז-לָאז .געוו

 -ימ רעה ,ןטעװ ךיז רימָאל .ןײרַא םונהיג ןיא ךיילג טריפ סע

 רעּבָא ןּבעג הצע ןַא ןײלַא ךיז ךיא לעװ ,ןקַאזָאק יד טימ :לַאֿכ

 | .ריד רַאפ ךיא זָאל-סרעטָאט יד

 ,ןקַאזָאק יד טימ הֿכרעמ ערעטכייל ַא ןּבָאה טעװ ריא-

 -טנעעג יקסוָאידָאלָאװ טָאה--ענעגיײא רַאפ זנוא ןטלַאה עכלעוו

 סָאװ :הצע ןייא ןַארַאפ רָאנ זיא ,סרעטָאט יד ךייש סָאװ--.טרעפ

 ,טיצ זיא'ס ןמז-לּכ ,ןשטילגוצסױרַא ךיז ידכ ,ןפױלטנַא וצ רעֿפיג

 טעװ סע ּוװ ,געװ ןפיא רימ ןזומ דרעפ עטוג .ץענ רעד ןופ

 ןלָאז ,ןּבָאה רימ סָאװ ,יד ידּכ ,ןפיוקנייא ,ןפערט רָאנ ךיז

 .שירפ ןייז קידנעטש
 ּבױא זוא ,עלעטייּב סניגנָאל רעה ןקעלק ףיורעד טעוו'ס--
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 -רוּג ןעמענוצ ןענַאשזדנעשז ייּב רימ ןלעװ ,ןקעלק טשינ טעוו'ס

 !ןײרַא געו ןיא רעטייו טציא ןוא ,טלעג סיַאל
 ןופ ןטייז יד זַא ,רעקיליײא ךָאנ ןרָאפעג ןענייז ייז ןוא

 -ינש יװ ,זיא רעֿכלעװ ,םיש ַא טקעדַאּב שזַא טָאה דרעפ יד

 -עגֿפרוד ןענייז יז .ּפעטס םענירג ןפיוא ןלַאפעגּפָארַא סעטֿכַאלּפ
 -ידָאלָאװ רעה טָאה קערָאּב ןיא .ַאװַאדַאל ןוא .ַאלרעד ןעגנַאג
 ,עטלַא יד קידנפרַאװקעװַא טשינ ,דרעפ עיינ טפיוקעגנייא יקסוװָא
 ןענייז ,ןיַאלרוּב ןופ טקנעשעג ןגירקעג ןּבָאה ייז סָאװ ,יד לײװ
 טריפעגטימ רעּבירעד יז טָאה'מ ,ןימ ןקידסחוימ ַא ןופ ןעועג
 סָאװ קידנֿכַאמ ,רעטייװ ןרָאפעג ייז ןענייז ױזַא ןוא .ךיז טימ
 טָאה טנוזעג סָאד .סרעגעל-טֿכַאנ ןוא ןלעטשּפָא ערעצרוק לָאמַא
 -עגסיוא ןעװעג זיא יז םגה ,אנעלעה ןוא טנידעג טוג ןעמעלַא
 גָאט ןדעי טימ זַא ,טריּפשעג טָאה ,העיסנ רעד ןופ טרעטַאמ
 טּבעלעג יז טָאה לייה רעד ןיא .תוחוּכ עשירפ וצ ריא ןעמוק
 דלַאג טימ ריא ןופ סױרַא טשינ טעמּכ זיא יז ןוא טרַאּפשרַאפ
 ןפערט טלָאװעג טשינ ךיז טָאה יז ליײװ ,ּבוטש רעטצוּפעגסױא
 ןוא םירוּבד עריא ןרעה ןוא ַאניּפרַאה רעטמָעשרַאפמוא רעד טימ
 -עג ריא טיינַאּב טפול-ּפעטס עשירפ יד טָאה טציא .ןשינעדערוצ
 טָאה ןוז יד ,ןקַאב עריא ףױא טילבעצ ךיז ןּבָאה ןזיור .טנוז
 -וקַאג ןגױא עריא ןּבָאה רַאפרעד רעּבָא ,םינּפ ריא טנערּבעגּפָא
 -עצ טייצ-וצ-טייצ ןופ טָאה טניװ רעד ןעװ ןוא-ץנַאלג ַא ןעמ
 ַא סעפע :טניימעג וטסלָאװ ,ןרעטש ןפיוא רָאה עריא טרעּביױש
 .ייגיצ ַא רעדָא ,ןירעֿכַאמ-ףושיּכ עטסֿפעלרעדנּוװ יד ,ןירענייגיצ
 רַאפ ןעמולּב--ּפעטס ןטיירּב ןרעּביא טרָאפ ,הּכלמ-תּב עשירענ
 - ,סרעטיר ריא רעטניה ןוא ,ריא

 וצ טגיוװעגוצ ךיז זייווקיצנייא טָאה יקסוװָאידָאלָאװ רעה
 טָאה העיסנ יד יװ ױזַא ןוא ,טייקנייש רעֿכעלניײװעגמוא ריא
 -עגפיונוצ ריא טימ ףוס םוצ ךיז רע טָאה ,ןעװעג ברקמ ייז
 יד ןוא ןושל סָאד ןעמוקַאּב קירוצ טלָאמעד טָאה רע .טבעל
 טלייצרעד רע טָאה ,ריא ןּבענ קידנטייר ,טפָא ןוא טײקֿכעליײרּפ
 טימ טּפַאשטניירפ ןייז ןגעו ץלא ןופ רעמ ןוא ,ינּבול ןגעוו
 רעיײז סָאד טרעה יז זַא ,טקרעמַאּב טָאה רע לייוו ,ןיקסוטעשקס
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 :קידנגָאז ,ריא טימ טציירעג ךיוא ךיז רע .טָאה זייוונטייצ ;ןרעג

 / ,םיא וצ ךייא ;ריפ ךיא ןוא טניירפ סנוהָאּב ןיּב ךיא--
 -ױרג ןיא טשרמולּכ ,טגיילעגפיונוצ טנעה יד טָאה יז ןוא

 | :ןטעּב םיטש רעסיז ריא טימ ןעמונעג ןוא ,קערש רעס

 רעסעּב ךימ ! טעליוק ,רעטיר רעּבושחה ,טשינ סָאד טוט-

 : .קעװַא דלַאּב
 טָאה--!ןוט .ױזַא -ןיוש לעוו ךיא !ןייז טשינ ןָאק'ס ,ָא- |

 .טרעפטנעעג רעטיר רעגנערטש רעד
 . זגעלטניּפ ,טרזחעגרעּביא ןיטשריפ יד טָאה-!ךימ| טעליוק--

 םעד םיא וצ קידנקערטשסיוא ןוצ ןגוא ע ענייש עריא טימ קיד

 .זלַאה
 ,רעטיר -םעניילק םעד טּפַאֿכעגנָא רעדיוש ַא טָאה טלָאמעד |

 טָאה--!ןייװ יװ ,לדיימ עקיזָאד סָאד ,ןײרַא ּפָאק ןיא טֿפירק יז;

 -גירטנָא טשינ םיא טימ ךיז לעװ ךיא רעּבָא--טֿכַארטעג ךיז רע
 לַאֿכימ רעה רעֿכעלרע רעד ןוא--"ןיימ טשינ זיא רע לייוו ,ןעק

 רע ןעװ ןוא .ןטירעג רעטייװ זיא ןוא טלקָאשעגּפָא ךיז טָאה

 םיא רעדיש רעד טָאה ,ןזָארג יד ןיא ףיט ןעקנוזעג ןיוש טָאה

 םעד טימ רָאנ ןעמונרַאפ ןעװעג זיא חומ ןַײז ןוא טוָאלעגּפָא

 יצ ןוא טוג ייז ןרָאפ יצ ,רעכיז יז זיא יצ :קנַאדעג םענייא

 רעּבירעד ךיז טָאה רע ?הנּכס א ןָא טשינ ץעגרע ןופ טקור

 -יא ךעלעסנָאװ עלעג יד טָאה ,סנרָאּפש יד ףיױא טלעטשענפיוא

 ,טּפַאנשעג ,טקוקעג ןוא טקעטשעגסױרַא עילַאװֿב-זָארג יד רעּב

 יד ויא ריפ .עלַא ףיוא טֿבירק רע ןעו ,רעטָאט ַא יו טכרָאהעג

 0 .רעדלעפ עדליוו

  ,טמיטשעג טוג ןעוועג ךיוא זיא ַאּבָאלגַאז רעה |
 -צג רע טָאה--ןפילטנַא וצ .רעטכײײל טציא זנוא זיא'ס--

 ,טומעג ןּבָאה רימ ןעװ ,קילמַאהַאק םייּב טלָאמעד .רעדײא--טגָאז
 - .רעגניצ ענעגנָאהעגסױרַא טימ סופוצ ןּפעלש ךיז ,טניה יד יװ
 ,ןרָאװעג טנקורטרַאפ ױזַא טלָאמעד רימ זיא ליױמ ןיא גנוצ יד
 ןענָאק טציא ןוא ןצינש ץלָאה טנָאקעג ריא טימ טלָאװיֿכ זַא
 זיא'ס יא ןוא ןעורסױא ךיז טֿכַאנײּב יא ,טָאג קנַאד ַא ,רימ
 .ןצענַאב ןצ טייצ וצ טיײיצ ןופ לעק יד סָאװ טימ ןַארַאפ
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 טנעה ..יד ; ; ףיוא ךימ .טָאה ריא יװ .,ריא טקנעדעג ןוא-)
 .ןפורעגנָא ךיז ַאנעלעה טָאה--?ןגָארטעגרעּבירַא רעסַאװ .ןֿכרוד

 --ןבעלרעד , סע ןלָאז רימ יאולה---ןּבָאה ךיא טסעװ וד-
 סע טעװ .הגאד סיקסוטעשקס-- ןגָארט וצ טנעה יד ףיוא ןעמעוו
 ,ןייז ויוש

 ,טֿכַאלעג ןַאשזדנעשז טָאה-!וה !וה--
 ,טָאטטּפעשעג ןיטשריפ יד טָאה--ךייא טעּב'5ֿ ,ּפָא טזָאל--

 / .   ףגיוא יד קידנזָאלּפָארַא ןוא קידנרעוו-טיור
 וצ ידּכ ּפעטס ןיא טסעומשעג ךיז ןשיװצ יז ןּבָאה ױזַא

 רענעי . ףיוא יז ןענעז ףוס םוצ .געוו ןפיוא טייצ יד ןּביײרטרַאפ
 ןֿכלעװ ןיא | ,דנַאל ַא ןיא ןײרַא װָאקשוטלַאי ןוא קערַאּב טייז
 רעד ןופ ןרוּפש עשירפ יד ןעװעג קיטנעק ךָאנ ןענעז סע |

 -ןקַאזָאק עטנּפָאװאּב טעװעשוּבעג טציא זיּב ןּבָאה טרָאד ,המחלמ
 יקסנָארָאקצנַאל . ךױא גנַאל טעינ טשרע טָאה טרָאד ,סעדנַאּב
 רָאּפ ַא טימ טשרע טָאה רע לייװ ,טעליוקעג ןוא ןדנוצעגרעטנוא
 רערעדנַאװ ערעזנוא ,שזַארַאּבז ןייק ןגיוצעגקירוצ ףיז קירוצ געט
 .לעמֿכ  זַא ,ןשטנעמ עקיטרָא יד ןופ טסּוװרעד ךיוא ךיז ןּבָאה
 ןגעק טרישרַאמעגסױרַא תוחוּכ עלַא טימ ןּבָאה ןַאֿכ ןטימ יקצינ
 סָאװ; ,ןטנַאדנעמָאק יד ןגעק טגָאועג רעסעּב ןוא ,ןֿכַאיל יד

 -נַא ; ,ןְגָאלש ךיז טשינ ןליװ ןוא ךיז ןעוועטנוּב תולייח ערעיײז
 -רעד ןּבָאה עלַא .עדנַאמָאק .סיקצעיװָאינשיװ רעטנוא רָאנ ,שרעד
 ןעמוק רעֿכיז ןַױש טעװ טציא זַא ,הרעשה יד טגָאזעגסױרַא- ייַּב
 / -ָאק יד ףיוא רעֶדָא ןֿכַאל יד ףיוא רעדָא הלּפמ עקיטליגטנע ןַא

 -ערַאי טימ ןענעגענַאּב ךיז טעװ יקצינלעמֿכ ָאק'טַאּב בוא ,ןקַאז =
 ןעמונעגמורַא .יװ ןעוועג דנַאל .עצנַאג סָאד זיא לייוװרעד .ןַאמ |

 -עג ךיז ןוא רעװעג םוצ טּפַאֿכעג ךיז טָאה ץלַא .רעייפ ַא ןופ
 ןופ .ןיקצינלעמֿכ טימ ןקינײרַאפ וצ ךיז ידּכ ,ןופצ ןייק טזָאל |
 / -גַאג רעד טימ טלייֵאעג יַאלרוּב טָאה ,לָאט-רטסעינד ןופ ,ןטנוא }

 -ןקלָאּפ .;עלַא טּפַאֿכעגפיױא ךיז ןֿבָאה געװ ןפיוא ןוא ,טֿכַאמ רעצ
 / -עמוא לייוו ;רעטרע-עשַאּפ .ןוא .רעטרע- -ּורֹּפָצ ,ןעגנוטסעפ יד ןופ ..
 ןעגנַאגעג םורַא ױזַא. ןענעז .סע .ןלעּפַאּב ןעמוקעגנָא ןענעז םוט--

 -ַאװֿכ ַא יװ טָאה יײז ןּבענ ןֹוא ,ןקלָאּפ ערעסערג ןוא ערעגעלק
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 -ּבַארג ,סנזייא-שערד טימ טנּפָאװַאב ,ןײוצ רעד טמָארטשעג עיל

 ןפרָאװעגקעװַא ןּבָאה רעלדנעה-דרעפ יד .ןזיּפש ,סרעסעמ ,סעל
 רעציזַאּב-קָאטשניּב יד ,סמרַאפ רעיײז רעמרעפ יד ,דרעפ ערעײז

 יד ,סעגערצ-רּפעינד יד רעשיפ עדליװ יד ,קעטשניב ערעיײז

 ןּבָאה טעטש ןוא ךעלטעטש ,רעפרעד יד .רעדלעװ יד רעגעי
 םיבושי יד ןיא ןענעז סעװטזדוװעיָאװ יירד ןיא ,טעװעטסוּפעג

 וליפא ךעלדיימ יד לייװ ,רעדניק ןוא רעּביײװ יד רָאנ ןּבילּברַאפ

 ןֿכַאיל יד טימ ןגָאלש ךיז ןעגניי יד טימ קעװַא ךיוא ןענעז

 ץנײז עלַא טימ יקצינלעמֿכ טָאה טייצ רעּבלעז רעד וצ ןוא
 ,םרוטש רעקידנגָאזנָא-זייּב ַא יװ ,חרזמ ןופ טקורעננָא תולייח-טּפיױה
 ,רעסעלש טנַאה רעֿכיטֿפעמ ןיז טימ געװ ןפיוא קידנטֿכינרַאּפ
 יד ןופ הטילּפה-רתי םעד קידנליוקסיוא ןוא עניילק ןוא עסיורג

 .ןעמָארגָאּפ עקידרעירפ
 עקיטעמוא טימ לופ ןעװעג זיא עֿפלעװ ,רַאּב קידנדיימ

 ףױרַא רערעדנַאװ ערעזנוא ןענעז ,ןיטשריפ יד רַאפ תונורכז

 וּוריקסָאלּפ ,וּושטיטַאל ךרוד טריפ סָאװ ,ךַאילש ןטלַא ןַא ףיוא

 סָאװ ייז ןּבָאה ָאד .וּוװל זיּב שזַא ,רעטייוו ןוא לָאּפָאנרַאט ןייק

 ,סנגעוו ןופ ןענַאװַארַאק ףיוא ָאד ןסױטשעגנָא ךיז רעטּפָא לָאמַא
 ָאד ,רעטייר ןוא רעייג-סופ עשיקַאזָאק ןופ ןעגנולײטּפָא ףיוא ָאד

 סנקלָאװ-ּבױטש טימ ,ערעייהעגמוא ףוא ָאד ,תונחמ-ןרעיוּפ ףיוא

 ףיוא ןרָאװעג ןּבירטעג ןענעז סָאװ ,ןסקָא ןופ סעדאטס עטקעדַאּב

 געװ רעד .תולייח עשירַאטַאט ןוא עשיקַאזָאק יד רַאפ עשַאּפ

 ןעמ טָאה טייצ וצ טייצ ןופ לי ,רעֿכיזמוא ןרָאװעג טציא זיא

 ןיהֹווװ ןוא ןעײג ייז ןענַאװ ןופ ,ןענעז ייז רעװ :טגערפעג יז

 ַאזַא ןיא ַאּבָאלגָאז טגעלפ ןעגנולײטּפָא עשיקַאזָאק יד !ןרָאפ יז

 - :ןגָאז יײּברעד ןוא ּבַאטש סיַאלרוּב ןזייװ לַאּפ

 ?דײמ סָאד ןריפ רימ ,ןיַאלרוּב ןופ טקישעג ןענעז רימ--
 .ןענוהָאּב וצ

 ,ּבַאטש| סקינװָאקלָאּפ ןֿכעלקערש ןופ קילּבנָא ןפיוא ןוא

 טָאה רעדעי זַא ,טרפּב ,געװ ַא ןכַאמ ייז רַאפ ןקַאזָאק יד ןגעלפ

 יאדוא ןיוש ךיז רע טגָאלש ,טּבעל ןוהָאּב בוא זַא ,ןענַאטשרַאפ

 רעּבָא .ווּוניטנַאטסנָאק רעדָא שזַארַאּבז ייּב ןטנַאדנעמָאק יד טימ
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 ןרעװ וצ רוטּפ ןעמוקעגנָא רערעדנַאװ יד ויא רערעװש ךס ַא
 ערוּכש ןוא ערעטסניפ יד ןופ תונחמ עדליוו יד ןופ ,ןומח ןופ
 יד ןגעװ טשינ הגשה םוש ןייק טעמּכ ןּבָאה עֿכלעװ ,רעריפ
 ףיוא סעקינװָאקלָאּפ יד ךרוד ןּבעגעגסױרַא ןרעװ סָאװ ,סנֿכיײצ

 -ּבלַאה ענעי ןטלָאװ ,אנעלעה טשינ ןעװ .רָאפֿכרוד ןָעיירפ ַא

 -נעשז ןוא ןיקסווָאידָאלָאװ  ,ןַאּבָאלגַאז ןטלַאהעג ןשטנעמ עדליוו
 סע טָאה יױזַא ןוא ,עטסטלע רַאפ ןוא ענעגײא רַאפ ןענַאשזד

 ןגױצעג םוטעמוא טָאה ַאנעלעה רעּבָא ,ןפָארטעג ךיוא עקַאט
 -וצ ייס ןוא ןימ ריא ּבילוצ ייס טײקמַאזקרעמּפיוא יד ךיז ףיוא
 דלונ ןפנעז רַאפרעד ןוא ,טייקנייש רעֿכעלנײװעגמוא ריא ביל

 טזומעג ימ רעטסערג רעד טימ טָאה'מ עֿכלעװ ,תונּכס ןרָאװעג

 .ןייז רבוג
 ,ּבָאטש םעד ןוייוו ַאגָאלגַאז רעה טגעלפ טייצ וצ טייצ ןופ

 ןוא ,ןיצ יד ןזייװ ןזומ לָאמַא טגעלפ יקסווָאידָאלָאװ רעה ןוא
 רָאּפ ַא רָאנ .ךיז רעטניה 'טזָאלעג ײז ןּבָאה גורה ןייא טשינ
 ןרעװש וצ ַא ןופ ןעװעג ליצמ יײז ןשטנעמ סיַאלרוּב ןּבָאה לָאמ
 -לזמ ױזַא ןּביוהעגנָא ךיז טָאה סָאװ ,העיסנ יד ןוא--לַאפרעּביא
 עבטב .,ַאנעלעה .רערעװש ןרָאװעג גָאט ןדעי טימ ויא ,קיד
 ןוא טייקיורמוא .רעקידרדסּכ ןופ זיא .,ענעקָארשרעדמוא ןַא וליפא

 טײה יז ןוא ןרָאװעג טֿכַאװשעגּפָא קרַאטש טיײקנפָאלשרַעד--טשינ
 ריא ןגעק טרעװ סָאװ ,ענעגנַאפעג ַא יװ ,ןעזעגסיוא תמאּב ןיוש
 טָאה ַאּבָאלגַאז רעה ;ןטלעצעג עֿכעלטנייפ יד ןיא ט עלשעג ןליוו
 עֿכלעוו ,תואצמה עיינ רדסּכ טֿכַארטעגסױא ןוא טציוושעג קרַאטש
 עדייּב ןֹוא ,גנַאג ןיא ןוָאל דלַאב טגעלפ רעטיר רעגיילק רעד
 / .טנָאקעג ןֿבָאה יז ליפיוו ,טקױרַאּב ןיטשריפ יד ןּבָאה

 ןפרַאד | רימ סָאװ ,למיועג סָאד ןדיימ רָאנ ןלעװ רימ--
 -ֿפרוד ןוא---טגָאזעג רעטיר רעניילק רעד סטָאה--ןעמוקרעּביא ךָאנ
 סרעטָאט יד טימ יקצינלעמֿכ רעדא ,שזַארַאּבז ןופ הביבס יד ןייג
 יי ,ןציילפרַאפ יז ןלעוו

 -געמָאק יד זַא ,געװ ןפיוא ןעגנַאגרעד זיא רע םורָאװ
 ןּבָאה יז זַא ןוא שזַארַאּבז ןייק ןעמוקענּפָארַא ןענעז ןטנַאד
 -ענ ךיז רעּבירעד ז ָאה יז--ןקידיטרַאפ וצ ךיז העדּב טרָאד

 ו



 .ימערעי טשריפ ךיוא זַא ,טֿכער טימ ךיז .קִידנטֿכיר ,ןיהַא טלייא
 דַא ,טרפּב ,,ןטנַאדנעמָאק יד וצ ץיזיוװיד ןייז טימ ןעמוקנָא טעוו
 ,לײט ערעסערג ַא ךָאנ וצרעד ןוא .,תוחוּכ עניִיז ןופ לייט ַא
 .ןענעז ליײװרעד .שזַארַאּבז ןיא ןטלַאהעגפיוא קידנעטש ךיז טָאה
 .ןפיוא זיא למיװעג סָאד  .ווּוריקסָאלּפ זיּב שזַא ; ןעמוקעֶגנָא יז

 .רעטייוו ליימ ןעצ טימ ןיֹוש לייוו ,ןרָאװעג רעטיש עקַאט .ךַאילש

 ךרוד ןעמונרַאּפ  ןעוועג זיא סָאװ ,דנַאל סָאד ןּביוהעגְנָא  ךיז טָאה
 .ךיז רעּבירעד ןּבָאה סעדנַאּב עשיקַאזָאק יד . ,תולייח- -ןיורק יד

 -עג רעסעּב ןּבָאה יז ליײװ .רעטייוו ןֿכירק וצ טגעוורעֶד טשינ
 .ןופ ןעמוקנָא סיַאלרוּב ףיוא קחרמ ןרעכיז ַא ןופ . ןטרַאװ טלָאװ
 ,טייז רעטייווצ רעד ןופ ןיקצינלעמֿכ ףיוא ןוא ,טייז ןייא

 / רעה טָאה--!לײמ ןעצ רָאנ ןיוש !ליימ ןעצ רָאנ ןיוש--
 לא רימ יּבַא-- .טנעה .יִד ךיז קידנּבײר ,טרזחעגרעּביא ַאּכָאלגַאז
 ?רַאּבז .ןיּב ןיוש רימ ןלעוו ,קלָאפ ןטשרע םוצ .ןעמוקוצ ךָאנ
 | . .טײקרעֿכיז ןיא ןייגרעד

 .ןגרָאזרַאפ וצ ךיז ןסָאלשַאּב רעּבָא טָאה | יקסווָאידָאלָאװ .רעֶה
 -עג ןענייז סָאװ ,יד לײװ ,דרעפ עשירפ טימ ווריקסָאלּפ ןיא
 ,,טגױטעג טשינרָאג וצ ןיוש ןּבָאה ,קערַאּב ןיא ןרָאװעג ָאֿפױק
 : .הרצ-תע ןַא ףױא ןעניױש טזומעג ןעמ טָאה סיַאלרְוּב ןוא
 ךיז סָאה סע טז ,ןרָאװעג קיטיױג זיא טײקיטֿכיזרָאפ .עקיזָאד
 -גַאטסנָאק יב ןיוש זיִא יקצינלעמֿכ זַא ,העידי יד טײרּפשרַאפ
 ..עצוװַאליּפ ןופ טלייא לייח ןצנַאג ןטימ ןַאֿכ רעד ןוא ,ווּוניִט

 ,רעד רעטניה ןּביילּב ןיטשריפ רעד טימ ָאד ןלעוו רימ--
 טשינ קרַאמ ןפיוא ךיז ןלָאז רימ זַא .,רעסעּב זיא'ס לייוו ,טָאטְׁש
 יז ןעו ,ןַאבָאלנַאז וצ טגָאזעג רעטיר רעניילק רעד טָאה--ןזייוו
 ןצרוק ַא ףױא זיא סָאװ ,לזיה טזָאלרַאפ ַא ןיא ןייֵרַא .ןענעז
 טגערפ ,טייג ריא ןוא---טָאטש רעד ןופ ןגע .עגּפָא) ןעוועג . ךלהמ

 ,ןפיוקרַאפ וצ דרעפ ןייק טשינ ןְבָאה ייז יצ טײל-טָאטש יד ייּב
 ,ךיז ןלעװ רימ רֶעֹּבָא ,לקנוט ןיש זיא'ס .ןטייּברַאפ וצ רעדָא
 ,טֿכַאנ עצנַאג ַא ףיוא .ןַײרַא . געוו . ןיא .ןזָאל

 ענ .ָאלגַאז רעה טָאה--ןעמוקקירוצ דלַאֹּב .לעװ .ךיא--
 = .יטגָאז
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 -ידָאלָאװ .ןײרַא טָאטש יד ןיא ןרָאפעגקעװַא זיא רע ןוא
 .רַאג יד ןֿכַאמ זױל לסיּב ַא ןענַאשודנעשז ןסייהעג טָאה לקסווָא
 ןוא ,ןעורּפָא ןענָאק ןלָאז דרעפ יד ידּכ ,ןעלטָאז יד ײּב ןעלט
 .ןטעּב ,ּבוטש יד ןיא ןיטשריפ .יד טריֿפעגנײרַא רע טָאה ןיילא
 | | / .ןפָאלש ןוא ןסע לָאז יז זַא קיד

 עקיזָאד יד ןלַאמֿכרוד טלָאװעג ןעניגַאּב ןויב טלָאװ'--
 ךיז עלַא רימ ןלעװ רעטעּפש--טגָאזעג .ריא רע טָאה--ליימ ןעצ
 | וה /  .ןעּורסױא

 ןוא ןייװ טימ ןעלגָאל .יד טֿכַארּבעג רע טָאה רעּבָא םיוק
 .רעפ טֿכליהעגּפָא זיוהרעדָאפ ןראפ ןּבָאה סע יװ ,גרַאװנסע סָאד
 | | ,טירט עשיד

 ןכרוד סױרַא-קוק ַא ןבעגעג טָאה רעטיר רעניילק רעד
 - : ,רעטסנעפ

 .עג רע טָאה--ןעמיקעגקירוצ ןיוש זיא ַאּבָאלגַאז רעה--
 | .ןענופעג טשינ דרַעפ ןייק טָאה רע ,םינּפא--טגָאז

 -ַאו ןוא טלַארּפעגפױא ריט יד ךיז טָאה עגר רעד ןיא | 
 -רַאפ ַא ,רעיולּב ַא ,רעסַאלּב א ןזיװַאב ריא ןיא ךיז טָאה ַאבָאלג
 | | - ,רעטעּפַאסרַאפ ַא ,רעטציווש

 - .ןוטעג יירשעג ַא רע טָאה--!דרעפ יד ףיוא--
 ,רענלעז רעטוװורּפעגסױא וצ ַא ןעװעג זיא לַאלימ רעה == |

 רע .תוישק ףיוא טייצ ןרילרַאפ ןלַאפ עֿבלעזַא ןיא לָאז רע זַא
 לגָאל םעד ןייז ןצ ליצמ ףיוא ןריולרַאפ טשינ וליפא יז טָאה

 רָאנ ,(טּפַאכעגטימ רעּבָא טָאה ַאּבָאלגַאז רעה ןכלעוו) ןייוו  טימ |
 טריפעגסיורַא יז ,ןיטשריפ יד טּפַאֿכעג רעֿכיג סָאװ טָאה רע
 ַא ןפרָאװעג טָאה ;לטָאז ןפױא טצעזעגפױרַא ןוא ףױה ןפיוא
 /-אנסױא ןוא ,ןגױצעגוצ ןענייז ןעלטרַאג יד יצ ,קילּב ןטצעל
 ' | -  ףפּור

 יי 0 יי ר . ָוָׁשרֲאמ-
 ןֿכיג ןיא ןוא ןושעג-ךליה ַא ןּבָאה סעטיּפָאק עשידרעפ יד

 .-ביפ ךעד ןיא ןרָאװעג םלענ דרעמ יד ןוא רעטייר יד ןענייז
 = יב יי ,םולח ַא יװ ,שינעטס

 ךרעּב ןעוו טשרע ןוא ,ֹורּפָא ןָא גנַאל ןגיולפעג ןענייז יז
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 ןוא ווּורָאקסָאלּפ ןופ טלײטעגּפָא יז טָאה ליימ ַא ןופ קחרמ ַא
 ױזַא ןעװעג טייקלקנוט יד זיא הנבל רעד ןופ ןייגפיוא ןרַאפ
 רעה טָאה ,ךעלנעממוא ןעוועג זיא ןגָאיֿכָאנ סעדעי זַא ,טֿפידעג

 / :טגערפעג ןוא ןַאבָאלגַאז וצ טרעטנענרעד ךיז יקסווָאידַאלָאװ

 ?ןעוועג זיא סָאװ--
 יג רעלקערש ךיז ּבָאה'5ֿ !טרַאװ ,לַאֿכימ רעה ...טרַאװ--

 !ףוא--ןרָאװעג רוטּפ טשינ סיפ יד ריש ןיּב'5 ,טגָאי

 ?ןעועג ןעד זיא סָאװ רעּבָא--
 ַא רעדָא ,ריד ךיא גָאז ,ומצעבו ודובֿפּב לווייט רעד--

 ַא סױא טסקַאװ ,ּפָאק וייא ּפָא טסקַאה וד זַא סָאװ ,גנַאלש
 ,רעטייווצ

 ,םירוּביד ערָאלק עשז-טדער--
 .ןעזעג קרַאמ ןפיוא ןענוהָאּב ּבָאה'5ֿ--
 ?ןרָאװעג עגושמ טנעז ריא--
 ַא ךימ טסעז וד יװ ,ןעזעג םיא ךיא ּבָאה קרַאמ ןפיוא--

 טשינ ּבָאהיֿכ ןשטנעמ סקעז רעדָא ףניפ טימ ןעמַאזוצ ,ןקידעּבעל
 -עג רימ רעטנוא ךיז ןּבָאה סיפ יד ליײװ ,ןלייצרעגיא טנָאקעג
 ןיוש עז ךיא ...ןטלַאהעג םיא רַאפ ייז ןּבָאה סרעקַאלפ ...ןכָארּב
 ךיא ןוא געװ ןיא טלעטשעג זנוא ךיז טָאה ןטש רעד זַא ,ןייא
 ןופ ףוס ןקידלזמ ַא ןיא הנומא יד ןריולרַאפ טושּפ ןיוש ּבָאה
 ,לבחמ רעקיזָאד רעד ,ךעלּברעטשמוא רע זיא יצ .העיסנ רעזנוא
 ,ָא ...םיא ןגעװ ןַאנעלעה טשינרָאג רעּבָא לייצרעד !סָאװ רעדָא
 -עגסױרַא םיא טָאה ןַאשודנעשז ,טקַאהעצ םיא טסָאה וד !טָאג
 גָעװ ןיא טֿכירק ןוא יירפ זיא ,ןיוש טּבעל רע !ןיינ--ןּבעג
 ,לַאֿכימ רעה ,ריד נָאז'ֿכ !רעניימ טָאג ,רעניימ טָאג !ףוא .ןײרַא
 רעדייא ,תורבקה-תיּב ןפיוא דש ַא ןעז ןלעװ רעסעּב טלָאװיֿכ זַא
 זַא ,לומ ַאזַא ןוש ךיא ּבָאה ,לװייט םוצ ,סָאװרַאפ ןוא !םיא
 טניה יד ףױא !רעטשרע רעד םוטעמוא םיא ףערט ךיא אקוד
 ןשטנעמ ערעדנַא ןייק ָאטשינ ןענייז עשז-ןיוש !לזמ ַאזַא טגָאזעג
 קידנעטש--ןיינ !ןפערט .ערעדנַא םיא ןלָאז ?טלעװ רעד ףיוא

 !ךיא ןוא ךיא
 ?ןעזעג ךייא טָאה רֹע ןוא--
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 ךימ ,לַאֿכימ רעה ,וטסלָאװ ,ןעזעג ךימ טלָאװ רע ןעוו--
 | וטלעפעג ךָאנ טָאה סָאד .ןעזעג טשינ רעמ ןיוש

 -ידָאלָאװ טָאה--ןסיוו וצ ןעוועג קיטֿפו רעייז טל וז ס--
 טרָאפ רע רעדָא ,זנא ךָאנ ךיז טגָאי רע יצ--טגָאזעג יקסװָא
 זנוא הנוּכ רעד טימ ,ןַאניֿפרַאה וצ ,ַאניקדַאלַאװ רעד וצ רָאג
 | ?געוו ןפיוא ןּפַאֿכ וצ

 .ַאניקדַאלַאװ רעד וצ זַא ,ןיימ ךיא--
 ןיא ןיא ריֿמ ןרָאפ ,ױזַא ּבױא .ױזַא ךיוא ןיימ ךיא--

 .ניה רימ ןֿבָאה טציא ןוא ,טײז רעטייװצ ַא ןיא רע ןוא ,סייז
 םורַא העש ַא ןיא ןוא ל'ימ ייװצ רעדָא ,ןײא ןש ךיז רעט
 ןֿפוא טעװ רֹע זיב .ךיז רעטניה ליימ ףניפ ןּבָאה רימ ןלעוו
 ןלעװ ,ןעיירדמוא ךיז ןוא זנוא ןגעװ ןרעװ ריֹוװעג ס;ּפע געוו
 ,שזַארַאּבז ןיא רָאנ טשינ ,וועקלושז ןיא ןייז רימ

 וטסָאה !טָאג זיא טּבױלעג !לַאכימ רעה ,וטסגָאז יױזַא--|
 סָאד ןָאק יװַא יװ ,רימ גָאז רעּבָא .ןעװעג היחמ טושפ ךימ
 טָאה ןַאשזדנעשז ּבױא ,יירפ רעד ףיוא ןייז לָאז רע זַא ,ןייז
 !טנַאדנעמָאק רעװַאדָאלװ ןופ טנעה יד ןיא ןּבעגעגרעּביא טיא

 ,ןפָאלטנַא טושּפ זיא רע--
 פאק םעד םיא לָאז'מ זַא ,טנידרַאפ טנַאדנעמָאק ַאזַא--

 .!ןַאשזדנעשז ,יעה !ןַאשזדנעשז .ןקַאהּפָארַא
 ,טגערפעג לגניי סָאד טָאה--?רָאה רעד טרעגַאב סָאװ ןוא--

 ,דרעפ סָאד קידנטלַאהנייא

 ןּבעגעגסױרַא ןענוהָאּב וטְסָאה ןעמעוו--
 ,יקסוָאגער רַאה םעד--
 !יקסװָאגער רַאה רעקיזָאד רעד סָאד זיא רעװ ןוא--
 רַאה ןופ קינשטורָאּפ ַא ,רעטיר רעסיורג א זיא סָאד--

 ,קלָאּפ-רעצנַאּפ סגיניק

 ַא ןפורעגנָא ךיז יקסווָאידָאלָאװ טָאה--!ךיד לָאז סע זַא--
 !טשינ ןיוש ךיא סײװ ,יוזַא ּביוא--רעגניפ יד טימ קידנעוט-קַאנק
 טליײצרעד זנֹוא טָאה סֹוניגנָאל רעה סָאװ ,טשינ ריא טקנעדעג
 רע !ןיקסװָאגער ןֹוא ןיקסוטעשקס רעה ןשיװצ האנש רעד ןגעוו
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 ןייז רַאפ ןוא בורק ַא .סרעטֿכעװ םעד ,סשטשַאל רעה ךָאד זיא
 | ,ןיקסוטעשקס ףיוא האנש ַא רע טגָארט ןויזּב

 יירשעג: ַא אבָאלגַאז רעה טָאה-- !ײטשרַאפֿכ ,,ייטשרַאפ'כ--
 .ןענוהָאּב ןזָאלסױרַא סיֿכחל ףיוא טזומעג סָאד טָאה רע--ןוטעג
 ,טױט ןטימ טקעמש סע ןוא ןכערּברַאפ ַא ךָאד זיא סָאד רעֶּבָא
 !ןרסמרַאפ רעטשרע רעד םיא לעװ ךיא

 לַאכימ רעה טָאה--ןענעגענַאּב .ךיז םיא ,טימ רָאנ ךימָאל--
 טשינ רעֿכיז טּפשמ ןייק וצ ןיוש ןעמ טעװ--ןוטעג םורּב ַא
 ,ןעמוקנָא ןפרַאד

 סע סָאװ ןגעוו ,טסּוװעג טשינ טציא זיּב טָאה ןַאשזדנעשז
 ןּבעגעג טָאה רֶע סָאװ ,הבושּת רעד ךָאנ לייוו ,ָאד ךיז טלדנַאה
 .,ןיטשריפ רעד וצ טקורעגרױפַא ךיז רע טָאה ,ןַאּבָאלגַאז

 .םיוא זיא הנּבל יד .ךעלעמַאּפ ןרָאֿפעג טציא ןענייז יז
  -יא טבָצװשעג טנוװֶא ןיא טָאה רעכלעוו ,לּבעג רעד ,ןעגנַאגעג
 .עג זיא טֿכַאנ יד ןוא--ןרָאװעג ןסָאלפעצ זיא ,דרע רעד רעּב
 ,תובשחמ ןיא ןעקנוזרַאפ ךיז סָאה יקסוָאידָאלָאװ .קיטֿכיל ןרָאװ
 ךעלטשער יד טעייקעגרעּביא ךָאנ טייצ עסיוועג ַא טָאה ַאּבָאלגַאז
 | ;טגָאזעג רע טָאה ףוס םוצ ,המיא רעד ןופ

 -נעשז ךיוא ןעוועג קסּפ-םייקמ טוג טציא טלָאװ ןוהָאּב--
 .ןײרַא טנעה לד ןיא ןעמוקַאּב םיִא טלָאװ רע ןעװ ,ןענַאשזד

 .ונָא לסיּב ַא ךיז רע לָאז ,הרושּב יד םיא טלייצרעד--
 -שריפ רעד ןּבענ ןרָאפ לייוורעד לעװ ךיא ןוא ,ארומ טימ ןקיט
 ,טרעפטנעעג רעטיר רעגיילק רעד טָאה--ןיט

 - /.. ףאשזדנעשז ,יעה !טוג--
 רעדיוו קידנטלַאהנײא ,טגערפעג = לגניי .סָאד טָאה--!?סָאװ--

 יי | | 2 ,דרעפ יד
 ַא ןוא םיא טימ .טֿביילגעגסיױא ךיז טָאה .ַאּבָאלגַאז רעה

 ןיטשריפ יד .ןוא יקסװָאידָאלָאװ זַא ,קידנטרַאװ ,ןגיוושעג עלייוו
 דטגָאזעג רע טָאװ ףוס םוצ ,ןרעטייוורעד גונעג ךיז ןלָאז

 .?ןעשעג זיא סע .סָאװ ,טסייוו--
 . ,טשינ- סייוװ'5ֿ--
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 ּבָאה'ֿכ--יירפ טזָאלעגפָא ןעגוהָאּב טָאה יקסװָאגער רעה--
 | .וווריקטָאלּפ ןיא ןעזעג םיא

 טגערפעג ןַאשזדנעשז טָאה--?טציא {ווּוריקסָאלּפ ןיא--
 ןלטָאז ןופ ּפָארַא טשיג טסילפ ,סָאװ ;ונ ;טציא--
 סלגניי ןפיוא ךיילג ןלַאּפעג זיא הנבל רעד ןיפ ןייש יד

 ןייק ןעזעג טשינ םיא ףיוא טָאה ַאּבָאלגַאז רעה ןוא םינּפ ןקיד
 -רַאפ - רעטסערג רעד טימי טָאה רע ,אברדא ,קערש ןופ ןמיס
 ,רעטרַאה ןופ ! קורדסיוא םענעי םיא ףיוא טקרעמַאּב גנורעדנּוװ
 ':עד טַאהעג טָאה .ןַאשזדנעשז סָאװ ,טייקנכיגרק רעשהיח טעמּכ

 . ;ַאניּפרַאה טעגרהרעד טָאה רע ןעוו ,טלָאמ
 רעדָא ,טשינ ארומ ןייק ןענוהָאב רַאפ טסָאה וד ,סָאװ--

 .טגערפעג ץלשטֿכַאלש .רעטלַא רעד טָאה--?סָאװ
 :ער רעה ּביוא-.טרעפטנעעג לגניי סָאד טָאה--רַאה ןיימ--

 ןּכוז יינספיוא ןיילַא ןיוש ךיא זומ ,טזָאלעגּפָא םיא טָאה יקסווָאג
 םיא ךָאד לעװ ךיא .ןויוב ןוא הלוע ןיימ רַאפ -ןעמענ וצ המקנ
 טשינ ןעװ ןוא--ןריוושעג ּבָאה ךיא ליײיוו ,ןעקגעש טשינ סָאד -

 ךלַאּב ךיז ךיא טלָאװ ,לריימ סָאד ּפָא ןריפ רימ סָאװ ,טָאד
 טקנעשעג טשינ תלוע ןיימ עשז- לאז--ןרופש ענייז ףיוא טזָאלעג
 |  ףרצװ

 ָאד םעד .טלָאוװֿ-- --ןוטעג טֿפַארט ַא ַאּבָאלגַאז טָאה--!ופט--
 | .ןוט ןלעװ טשינ טטֿכעלש ןייק לגגיי ןקיז

 ַא ןיא .ןוא דרעפ סָאד ןוטעג-ּביירט ַא רע טָאה ךָאנרעד |
 -ָאלָאװ ןוא ןיטשריפ רעד טימ טכיילגעגסיוא ךיז םורַא עליו
 :ץװדעמ יד רעּבירַא יז ןענעז םורַא הֹעש ַא ןיא  .ןיקסווָאיד
 ופ ךיז  טָאה רעּפלעװ- ,דלַאװ ַא ןיא ןרָאפעגנײרַא ןוא עקוווד
 ןופ = גנעל רעד יא טנעוו ייווצ .ןיא ןגיוצעג ךייט גערבי עמַאס
 , .געוו

 -ַאז רעה טָאה--טנגעג עקיזָאד יד טוג ןיוש ןעק ךיא--
 -בע ךיז ךלַאּב דלַאװ רעקיזָאד רעד טעװ טציא--.טגָאזָאג ַאבָאלג
 לה ַא ןעיצ ךיז ליימ לטרעפ ַא ףױא טעװ ,םיא רעטניה קיד
 -טסָא ינרַאשט ןופ ךַאילש רעד טייג סע ןֿכלעװ ךרוד ,דלעפ
 זיִּב שזַא . ,פרעסערגי .ךא .,רעדלעװ רעדיװ ךָאנרעד ןוא ;ווָאְר -
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 עשילּפ ןפערט ןיוש ןישטַאמ ןיא ןלָאז רימ יאולה ,ןישטַאמ

 | ,ןקלָאּפ
 -וָאידָאלָאװ טָאה--ןעמוק לָאז העושי יד זַא ,טייצ ןיוש--

 | .ןוטעג םורּב ַא- יקס

 ךרוד קידנגייוושליטש ןרָאפעג יז ןענייז טייצ עסיוועג ַא

 .ךַאילש ןטנײשַאּב הנבל רעד ןופ ןלַארטש יד טימ ,ןקיטֿכיל ַא

 -עלעה טָאה-- -!ןּפָאלעגֿכרוד געװ םעד ןענייז ףלעוו ייווצ--

 .ןפורעגסיוא לָאמַא טימ ַאנ

 ַא זיא טָא -- .טרעפטנעעג יקסווָאידָאלָאװ .טָאה -- עז'כ--

 ' ,רעטירד

 ייווצ ַא ףיוא ןגױלפעגֿכרוד תמאּב זיא ןטָאש רעֿכעלָארג ַא

 .דרעפ יד רַאפ טירש טרעדנוה
 .ןפורעגסיוא ןיטשריפ יד טָאה--!רעטרעפ ַא זיא טָא--

 ירד ,ייוצ :טקוק ;ענרַאס ַא זיא סָאד ,ןיינ--

 -עג ַא ַאּבָאלגַאז רעה טָאה--!לװייט םוצ ,סָאד זיא סָאװ--

 ,ךיא עז ,טלעװ יד !ףלעוו ךָאנ ךיז ןגָאי סענרַאס-- .ןוטעג יירש

 .ףױרַא סיפ יד טימ רעּביא ךיז טרעק
 יקסוָאידָאלָאװ רעה טָאה--רעֿכיג לסיּב ַא ןרָאפ רימָאל--

 -ירפ ןטימ !ןַאשזדנעשז--,םיטש רעטקיֹורמואַאּב ַא טימ טגָאזעג

 !סיורָאפ ןייל

 .מיא ןטימ ןיא טָאה ַאּבָאלגַאז רעּבָא--ןגיולפעג ןענייז יז

 -עג ןוא רעוא סיקסווָאידָאלָאװ וצ ןגױּבעגּפָארַא ךיז ףיול-טעּפ
 | :טגערפ

 !ןעשעג ןיא סָאװ ,לַאֿכימ רע--
 ףיא--.טרעפטנעעג רעטיר רעניילק רעד טָאה--טכעלש--

 ,רע-גיל ערעײז ןופ ףיוא ךיז ןפַאֿכ תויח יד--ןעזעג ךָאד טָאה

 .טֿכַאנ רעד ןיא ןפױלטנַא ןוא ףָאלש ןופ רעט
 ?סָאד טײדַאּב סָאװ ןוא !יוא--
 ,ייז טקערש ןעמ זַא ,טײדַאּב סָאד--
 ?רעוו--
 ןגעקַא זנוא ןעייג ייז--סרעטָאט אעעדָא ןקַאזָאק ,תולייח--

 ,טייז רעטכער רעד .ןופ
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 ןקלָאּפ ערעזנוא סָאד ןענעז רשפא ןוא--
 ,חרזמ ןופ ןפילענַא תויח יד לײװ ,ןייז טשינ ןָאק'ס--

 עסיורג ןיא סרעטָאט יד אמּתסמ ןעײג סָאד ,עצװַאליּפ ןופ
 | ,תונהמ

 !ּביל ריד זיא טָאג יװ ,לַאֿכימ רעה ,ןפיולטנַא רימָאל--
 טשינ ָאד ןּבָאה רימ ןעװ ,יע .הצע ערעדנַא ןייק ָאטשינ--

 -עטָאט יד וצ זיּב טעבנגעגרעטנוא ךיז רימ ןטלָאװ ,ןיטשריפ יד
 ...ריא טימ רעּבָא ,ןסיועגסױרַא יז ןופ רָאּפ ַא ןוא תונהמ עשיר
 ףיוא ןטלָאװ ייז ןעו ,טַאהעג רימ ןטלָאװ הכרעמ ערעווש ַא
 | | ,ןפרָאװעג גיוא ןַא זנֹוא

 .נײרַא ךיז רשפא !לַאכימ רעה ,טָאג רַאפ ארומ ּבָאה--
 .!ףלעװ עקיזָאד יד ךָאנ רעדלעװ יד ןיא ןעיירד

 רּבא ןטלָאװ יײֵז וליפא ןעװ ליײװ ,ןייז טשינ ןָאק'ס--
 ןוא ,ןצײלפרַאפ זנוא רַאפ דנַאל סָאד יז ןלעװ ,טּפַאֿכעג טשינ
 ?ןגירקסױרַא ךיז ךָאנרעד רימ ןלעװ יױזַא יו

 -עג ךָאנ זנוא טָאה סָאד !ןּפַאֿכ לװיט רעד ייז לָאז--
 ףלעו יד !ּתועט ַא טשינ לָאמַא וטסָאה ,לַאֿכימ רעה ,יע !טלעפ
 ןפױלטנַא יז טשינ ןוא ,רעגַאל םעד ךָאנ קידנעטש ךָאד ןפיול
 | ,םיא רַאפ

 רעגַאל םעד ךָאנ ןפױל ,ןטייז יד ףיוא ןגיל סָאװ ,יד--
 ,יד רעּבָא ,הביבס רעצנַאג רעד ןופ ןעמַאװצ ךיז ןעמוק ןוא
 ,טרָאד רָאנ טעז .המוהמ ַא ןיא ןפיױלטנַא ,טנרָאפ ןגיל סָאװ
 !ןטֿײל ןעמַאלפ--רעמייּב יד ןשיװצ ,סטֿכער ףיוא

 !גיניק רעשידיי ,תרצנ ןופ סוזעי--
 ;סיורג ךָאנ זיא דלַאװ רעד !ליטש--
 !סיוא ךיז רע טזָאל דלַאּב--
 ןדלעפ ַא טײג ךָאנרעד ןוא-י
 !סוזעי ,ָא .ָאי--
 ;דלַאװ רעטייװצ ַא טייג דלעפ ןֿכָאנ ןוא !ליטש---
 .ןישטַאמ זיּב שזַא--

 !ןגָאינָא טשינ דלעפ םעד ףיוא זנוא ןלָאז ײז יּבַא !טוג-- = |
 ,דלַאװ ןטייװצ ןיא ןגירקרעּבירַא ךיז םולשּב ןלעװ רימ ּביוא

3 

29 



 םוצ !ןעמַאזוצ ןרָאפ טציא רימָאל .םייה רעד ןיא רימ ןענעו
 ,דרעפ סיאלרוּב- ףיוא ןאשזדנעשז ןוא ןיטשריפ יד ןטייר- ,קילג
 יד טגָאיעגנָא ןוא דרעפ יד ןוטעג-ביײרט ַא ןּבָאה ײז 0

 - . .טנרָאפ ןופ עקידנטייר
 יד טָאה- -ןכטכער .ףיוא םַאלּפ ַא רַאפ סָאד זיא / סָאװ--

 | יי ,טגערפעג ןיטשריפ -

 -טנעעג רעטיר רעגיילק .רעד טָאה--!ןייליירפ עקידענג--
 רשפא ןענעז סָאד .דוס ןייק ןֿכַאמ טשינ ןופרעד ןָאק'מ--טרעפ
 ,סרעטַאט

 | !ַאירַאמ ,סוזעי--
 ןַײמ טימ בורע ןיּב ךיא !ןייליירפ ,טשינ ךיז טקערש--

 ןעייטש ןישטַאמ ןיא ןוא ,ןעמוקטנַא ייז ןופ ןלעװ רימ זַא ,ּפָאק

 ,ןקלָאּפ ערעזנוא
 -עג .אטודנעשז טָה--ןפולטנַא רימָאל !רעניימ טָאג-- :

 | ,טגָאז
 ,תוחור יד יו ,ןגיולפעג ןוא ןרָאװעג ןגיװשטנַא ןענעז ייז = ||
 -נעעג ךיז טָאה דלַאװ רעד ,רעטיש ןרָאװעג ןענעז רעמייפ יד
 טימ ,ןסָאלעג לסיּב ַא ךיז ןּבָאה ןעמַאלפ יד ךיוא רעּבָא--טקיד
 | :רעטיר םעניילק םוצ טדנעוועג ךיז ַאנעלעה טָאה לָאמַא

 זַא ,וצ רימ טרעװש--טגָאזעג יז טָאה--!ןרעה עקידענג--
 !טנעה ערעייז ןיא ןלַאפנײרַא טשינ עקידעּבעל ַא לעװ ךיא

 -טנעעג | יקסווָאידָאלָאװ טָאה--!ןלַאפנױײרַא טשינ טעװ ריא--

 !ּבעל ךיא ןמז-לּכ--טרעפ

 ןיא סיורַא דלַאװ ןופ יז ןענעז טקידנעעג רע טָאה םיוק
 טָאה רעכלעװ ,ּפעטס ַא ןיא ,טגָאזעג רעסעּב רעדָא ,דלעפ ַא
 .רעּביאנגעקַא ןייז ףיוא ןוא ליימ לטרעפ ַא טעמּכ ןגיוצעג ךיז
 -ָאד סָאד .סַאּפ-דלַאװ ַא טלצרַאװשעג רעדיו ךיז טָאה קע ןקיד
 טציא ןזיא ,ןפָא ןעוועג ןטײז עלַא ןופ זיא סָאװ ,דלצפ עקיז
 רעד ןופ ןלַארטש ענרעָאליז יד טימ טנײשַאּב ןעװעג ןצנַאגניא
 וו ,קיטֿכיל ױזַא טעמּכ ןעװעֶג םיא ןיא זיא סע ןוא הנבל
 | | - | | .,גָאטייב

 -וָאידָאלָאװ טָאה--געװ לקיטש עטסגרע סָאד :זיא סָאד--



 ינרַאשט ןיא ןענעז ײז ּבױא לייוו--ןַאּבָאלגַאז טמיורעגנייא יקס
 ,רעדלעוו יד ןשיװצ ןייג םֹורַא-ָאד ייז ןלעװ ,וָארטסָא

 טימ רָאג טָאה רע .טרעפטנעעג טשינרָאג טָאה ַאּבָאלגַאז
 ,דרעפ סָאד טקירדעגוצ .סעטַאיּפ יד

 ,רלעפ ןופ טפלעה יד ןיא זיִּב ןפָאלרעד ןיוש ןענעז ייז
 ,רעטנענ לָאמַא סָאװ ןרָאװעג זיא דלַאװ רעקידרעּביאנגעקַא רעד

 ןגיוצעגסיוא רעטיר .רעגיילק רעד טָאה ָאד רעּבָא ,רעֿפעלטײד |
 ,חרזמ וצ טנַאה יד

 זטעז ריא--ןַאּבָאלגַאז וצ טגָאזעג רע טָאה--טקוק--
 .סנטייו רעד ןיא ןסקיװעג ןוא ךעלעמייּב--
 - ,ןטייר) .טציא רימָאל !ךיז ןריר ךעלעמיּב עקיזָאד יד--

 .ףעזרעד זנוא ײז ןזומ טציא לייוו ,רעֿביג סָאװ ,רעֿכיג סָאװ
 . יד ןופ ןרעױא יד ןיא ןוטעג- ףייפ ַא טָאה טניװ רעד

 סָאװ ןרָאװעג זיא דלַאװ רעקידנגנערּב-העושי רעד--עקידנפיולטנַא
 ,רעטנענ לָאמַא

 סָאװ ,עסַאמ רעלעקנוט רענעי ןופ ךיז טָאה לָאמַא טימ
 טשרעוצ ןגָארטרעד ,דלעפ טייז רעטֿכער רעד ןופ טקורעגנָא טָאה
 -ַאװֿכ-םי ןופ שיורעג ןפיוא ךעלנע ןעװעג זיא סָאװ ,שיורעג ַא
 יירשעג קידלַאװעג ןייא טָאה רעטעּפש עלייוו ַא טימ ןוא ,סעיל
 ,טפול יד ןסירעגּפיוא

 !םובלּכ---ןגירשעגסיוא ַאּבָאלגַאז טָאה--זא ןעעז ייז--
 | !םיעשר !ףלעוו !םידש !סעמלעש

 .גפױלטנַא יד זַא ,טנָאנ ױזַא ןעװטג ןיוש זיא דלַאװ רעד
 ןטלַאק ןוא ןקידנדיינש ןייז טריּפשעג ךךיוש } טעמּכ ןּבָאה עקיד
 , : | ,ךיוה

 , ןהָאװעג זיא סרעטָאט יד ןופ ערַאמל יד ךױא רעּבָא
 / ןבָאה עסַאמ רעלעקנוט ריא ןוכ ןוא רעֿכעלטײד לָאמַא סָאװ
 ַא ןופ סעסנָאװ יד יװ ,ןציּפש עגנַאל ןקורסױרַא ןעמונעג ךיז
 טימ עקידנפולטנַא יד וצ ןרעטנענרעד ךיז ןוא--היח רעקיזיר
 ןּבָאה ןרעױא עטינעג סיקסווָאידָאלָאװ .טײקֿכיג רערעייהעגמוא ַא
 זַאלַא ןַאלַא :ןפורסיוא .ץשוריפב יד ןעוועג ןיחבמ ןיוש
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 ַאגָאלגַאז טָאה--!טלֿכױרטשעג רימ ךיז טָאה דרעפ סָאד--

 | | .ןוטעג יירשעג ַא

 יטרעפטנעעג יקסווָאידָאלָאװ טָאה--!טשינ טַאשיס--

 -עגכרוד ,תוחור יד יװ ,םיא ןענעז ּפָאק ןֿכרוד רעּבָא

 טשינ ןלעװ דרעפ יד ּבױא ,ןייז טעװ סָאװ :תוישק ןגיולפ

 !ןלַאפ טעװ ייז ןופ סנייא ּביוא ,ןיז טעװ סָאװ ?ןטלַאהסיוא

 -סיוא רענרעזײא ןַא טימ דרעפ עשירעטָאט עקיטֿכיט ןענעז סָאד

 וװריקסָאלּפ ןופ ןעגנַאגעג ןיוש ןענעז יז רעּבָא ,,טפַארק-רעיוד

 שזַא ,טָאטש רעד ןופ ,טעּפמיא ןדליוװ ַא טימ ורּפָא ןֶא טעמּכ ןָא

 ןצעזרעּביא טנָאקעג ךיז ;מא טָאה'מ ,דלַאװ ןטשרע םוצ זיּב

 -עגסיוא ןעװעג ןענעז ַײז ךיוא רעּבָא ,דרעפ-עוורעזער יד ףיוא

 --טֿכַארטעג יקסווָאידָאלָאװ רעה טָאה--?ןייז טעװ סָאװ ,טרעטַאמ

 דשפא ,קערש ןופ ןּפַאלק ןעמונעג םיא ןיא טָאה ץרַאה סָאד ןוא

 -עלעה ןגעװ רָאנ ,ךיז ןגעװ טשינ--ןּבעל ןיא לָאמ ןטשרע םוצ

 ביל העיסנ רעגנַאל רעקיזָאד רעד ןיא טָאה רע עֿכלעװ ,ןַאנ

 רע טָאה טסּוװעג ןוא .רעטסעװש עֿכעלּבײל ַא יװ ,ןעמוקַאּב

 ןלעװ ,ןגָאיֿפָאנ ןּבױהעגנָא יז ןּבָאה םיוק ,סרעטָאט יד זַא ,ךיוא

 | .ןזָאלּפָא טשינ ךיג ױזַא ןיוש יז

 -נָא טשינ יז ןלעװ יז רעּבָא ,ןזָאלּפָא טשינ ייז ןלָאז--

 .ןיצ יד קידנסערּפפיונוצ ,טגָאזעג ךיז וצ רע טָאה--!ןגָאי

 ַאּבַאלגַאז טָאה--!טלֿפױרטשעג רימ ךיז טָאה דרעפ סָאד---

 .ןפורעגסיוא לָאמ טייווצ ַא

 ,טרזחעגרעּביא יקסווָאידָאלָאװ טָאה--.!טשינ טַאשיס--

 ײז טָאה סע .דלַאװ ןיא ןלַאפעגנײרַא יז ןענעז לייוורעד

 -יועטָאט ענלצנייא יד ךיוא רעּבָא--שינרעטסניפ ַא ןעמונעגמורַא

 יװ ,רעטײװ טשינ ןעװעג יז רעטניה ןיוש ןענעז רעטייר עש

 ,טירש טרעדנוה רָאּפ ַא ףיוא

 רע סָאװ ,טסּוװעג ןיוש רעּבָא טָאה רעטיר רעניילק רעד

 .ןוט ףרָאד
 ןײרַא ךיד יירד--ןוטעג יירשעג ַא רע טָאה--!ןַאשזדנעשז--

 .ךַאלש ןופ געוו ןטשרע ןיא ןייליירפ ןטימ

 ,טרעפטנעעג לגניי סָאד טָאה--!רַאה ןיימ ,טוג---
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 ;ןַאּבָאלגַאז וצ טדנעװעג ךיז טָאה רעטיר רעניילק רעד
 !טנַאה יד ןיא ןטעלָאטסיּפ יד--
 טנַאה יד טגײלעגפױרַא רע טָאה טייצ רעּבלעזרעד וצ ןוא

 .גײא ןעמונעג ןוא דרעפ סַאּבָאלגַאז רעה ןופ סעצײל יד ףיוא
 .ףױל ןייז ןטלַאה

 ,ןגירשעגסיוא ץישטכַאלש רעד טָא;ה--?וטסוט סָאװ--
 | ,דרעפ סָאד ןייא-טלַאה !טשינ טַאש'ס-
 זיא רעכלעװ ,ןענַאשודנעשז ןוא יײז ןשיװצ קחרמ רעד

 םוצ .רעסערג לָאמַא סָאװ ןרָאװעג זיא ,ןַאנעלעה טימ ןפָאלטנַא
 טָאה ךַאילש רעד ּוװ ,טרָא ןַא ףיױא ןעמוקעגנָא יז ןענעו ףוס
 סיוא-ךיילג ןוא וצ-שזַארַאּבו וצ טײרדעגנירג לָאמַא טימ ךד
 טלעטשרַאּפ-ּבלַאה ,געטש-דלַאװ רעלָאמש ַא ןגיוצעג ךיז רעטייו
 םעד רעּביא ןפיול טזָאלעג ךיז טָאה ןַאשודנעשז .ןגײװצ טימ
 ןַאנעלעה טימ רע זיא םורַא עלײװ ַא ןיא ןוא געטש ןקיָאד
 .שינרעטסניפ ןוא שינעטֿכידעג רעד ןיא ןרָאװעג םלענ

 ןוא דרעפ ןייז ןטלַאהעגגייא יקסווָאידָאלרוװ טָאה לייוורעד
 ,דרעפ סַאּבָאלגַאז

 -עג ץישטכַאלש רעד טָאה-וטסוט סָאװ !תונמחר ּבָאה-
 | ,תולוק טֿפַאמ

 .נַא ןייק ָאטשינ .ןטלַאהקירוצ רעגָאיכָאנ יד ןלעװ רימ-
 : .ןיטשריפ רעד רַאפ גנוטער ערעד

 | !ןעמוקמוא ןלעװ רימ--
 טייז רעד ףיוא ָאד ךיז טלעטש .ןעמוקמוא רימ ןלעוו--

 !ַאד--!ָאד-!ךַאילש ןופ
 רעטנוא שינרעטסניפ רעד ןיא ןטלַאהַאּב ךיז ןּבָאה עד 3

 -ירעטָאט יד ןופ טירט עקיֿכליה יד ןּבָאה לייוורעד--רעמייפ יד
 זַא ,םרוטש ַא יװ ,טקַאהעג ןוא טרעטנענרעד ךיז דרעפ עש
 .גנַאלקּפָא רעייז טימ ןרָאװעג לופ שזַא זיא דלַאװ רעצנַאג רעד

 ןביוהעגפיוא ןוא טגָאזעג ַאּבָאלגַאז טָאה--!ָאד ןענעז ייז--
 יי .ןייװ טימ לגָאל םעד ליומ םוצ

 .ּפָא ךיז ךָאנרעד ןוא ןעקנורטעג ןוא ןעקנורטעג טָאה רע
 ,טלסיירטעג

 יי
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 טָאה--!טסײג ןקיליײה ןוא ןוז ,רעטָאפ ןופ ןעמָאנ ןיא--

 ןּברַאטש וצ טיירג ןיּב ךיא--ןגירשעגסיוא רע

 ןעײג יירד--טגָאזעג יקסווָאידָאלָאװ טָאה--!דלַאּב !דלַאּב--

 : !טלָאװעג ךיא ּבָאה סָאד ,סיורָאפ

 "ר ײרד ןזיװַאּב עקַאט ךיז ןּבָאה ךַאילש ןקיטֿכיל ןפיוא

 ןרעװ סָאװ ,דרעפ עטסעּב יד ףױא ןסעזעג ןענעז סָאװ ,רעט

 ןענָאק ףױל ןֿכיג רעײז ןיא לײװ ,ףלעװ עניארקוא ןיא ןפורעג

 -גוה יירד רעדָא ייװצ ַא טימ ,יײז רעטניה ;ןגָאינָא ףלָאװ ַא יז

 ,ערעדנַא קילדנעצ רָאּפ ַא ןגיולפעג ןענעז ,רעטייוו טירש טרעדי

 ןופ הנחמ עטסערּפעגפיונוצ ,עטכידעג עצנַאג ַא רעטייו ןוא

 : ,סרעטָאט

 -ַאּב ןטימ טֿפײלגעגסױא ךיז ןּבָאה עטשרע יירד יד ןעוו

 ףיורעד דלַאּב ןוא ןלױק ייװצ ןוטעג ץעז ַא ןּבָאה ,שינעטלעה

 ךַאילש ןטימ ןיא ןפרָאװעג ךיז סקופ ַא יװ יקסווָאידָאלָאװ טָאה

 ןזיװַאּב טָאה ַאּבָאלגַאז רעה רעדייא ךָאנ ,ןיע-ףרה ןייא ןיא ןוא

 יא ,ןעשעג זיא סע סָאװ ,ןוט וצ טֿפַארט ַא ןוא ןוט וצ קוק ַא

 .רענוד ַא ןופ ןפָארטעג יװ ,ןלַאפעג רעטָאט רעטירד רעד

 . יװסעג יירשעג ַא רעטיר רעניילק רעד טָאה--!שרַאמ-- == |

 טגערפעגרעּביא טשינ לָאמ טייװצ ַא טָאה ַאּבָאלגַאז רעה |

 ךָאנ ,ףלעװ ײװצ יװ ,ךַאילש ןרעּביא ןגױלפעג ןענעז ייז ןוא

 -עז ליװרעד !טניה עזייּב ןופ עדַאטס ַא ךיז טגָאי סע עכלעו

 -נײא ןוא םיגורה יד וצ ןפָאלעגוצ סרעטָאט עטשרעטניה יד ןענ

 ,טױט םוצ ןוט-טיּב ַא ןענָאק ףלנװ עטגָאיעג ענעי זַא ,קידנעעז

 יד ףױא קידנטרַאװ ,דרעפ יד ןטלַאהעגנייא לסיב ַא יז ןּבָאה

 ' | ,םירּבח עקירעּביא

 ,טסּוװעג ּבָאה'5- טגָאזעג יקסווָאידָאלָאװ טָאה--!ריא טעז--

 י | !ןטלַאהרַאפ ךיז ןלעװ יז זַא

 -נֹוה רָאּפ ַא ןענּוװעג ןּבָאה עקידנפיולטנַא יד םגה רעּבָא

 גנַאל ןגָאיֿכָאנ םעד ןיא הקספה יד  רעּבָא טָאה ,טירש טרעד

 ַא ןיא ןפָאלעג ןיוש ןענעז סרעטָאט יד רָאנ--טרעיודעג טשינ

 סשינ ןיוש ךיז ןּבָאה ײז ןופ ענלצנייא ןוא הנחמ רערעסערג

 .סיורָאפ טקורעגסױרַא
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 -ַאװש ןרָאװעג זיא ּפָאלַאג רעיײז ןוא געװ ןעגנַאל ןופ טרעטַאל -רַאפ ןעװעג ןענעז עקידנפױלטנַא יד ןופ דרַעֹּפ יד רעּבָא
 טּפעלשעג טָאה סָאװ ,דרעּפ סַאּבָאלגַאז טָאה סרעדנװזַאּב ,רעֿכ
 ןפיוא ךיז ןּבָאה ץישטכַאלש ןטלַא םעד--לָאמ טייווצ ַא ןוא לָאמ ןיא טלֿפורטשעג רעדיװ ךיז ,אשמ עסיורג ַאזַא ןקור ןפיוא

 סע וַא ,קנַאדעג ןפױא רױּפַאק טלעטשעג רָאה טשער יד
 | | | / ,ןלַאפ טעװ)

 ךימ זָאלרֲאּפ !לַאֿכימ רעה רעטסרעייט ,לַאֿכימ רעה ---
 / ןפורעגסיוא רעטלפייווצרַאפ ַא רע טָאה--!טשיג

 .טרעפטנעעג רעטיר רעניילק רעד טָאה--!רעכיז טייז--
 | / ..,דרעפ עקיזָאד סָאד ןלָאז ףלעװ יד זַא-

 טָאה ליפ עטשרע יד לייװ ,טקידנעעג טשינ סָאה רע
 ערעדנַא ןּבָאה ריא ךָאנ ןוא ,רעױא ןּבעג ןוטעג עמושז ַא םיִא
 ןעניּב ןוא ןגילפ יד יװ ,ןעגניז ןוא ןפייפ ןוא ןעמושז ןעמונעג
 טיש .רעיוא סַאּבָאלגַאז רעה םעד טריר -ץגנָא טעמּכ טָאה יז זַא ,טנעָאנ יװַא ןגיולפעגֿכרוד זיא ענייא

 לָאמ ייווצ רעדיוו ןוא טיירדעגמוא ךיז טָאה יקסווָאידָאלָאוװ
 | / .ףעגָאיכָאנ יד וצ ןטעלָאטסיּפ יד ןופ ןסָאשעגסיואה

 -עג ךיז קרטטש ױזַא דרעפ סַאבָאלגַאז רעה טָאה ָאד
 .גייא טשינ ריש ךיז רעכעלזָאנ יד טימ טָאה סע זַא ,טלֿכױרטש |

 | ,דרע רעד ןיא ןּבָארגעג
 א ץישטֿכַאלש רעד טָעה--!רימ טלַאפ דרעפ סָאד ,טָאג--

 .  .םיטש רעקידנסײר-ץרַאה ַא טימ ןוטעג יירשעג
 -ידָאלָאװ טָאה--!ןײרַא דלַאװ ןיא ןוא לטָאז ןופ ּפָארַא--

 | ,ןגירשעגסיוא לוק ןקידנרענוד ַא טימ יקסווָא
 סָאד ןטלַאהרַאפ ןײלַא רע טָאה רעטרעװ עקיזָאד יד ייּב

 רע זיא םורֲא עלייוו ַא ןיא ןוא ןעגנורּפשעגּפָארַא- זיא = ,דרעפ |
 ,שינרעטסניפ רעד ןיא ןרָאװעג םלענ ןַאּבָאלגַאז טימ ןעמַאזוצ

 .רַאפ ןבילּבעג טשינ זיא רװענַאמ רעקָאד רעד רעּבָא |
 ןופ קילדנעצ רָאּפ ַא ןוא ןגיוא עפיש עשירעטָאט יד ןופ ןליוה
 | ,עקידנפולטנַא יד ןגָֿאיכָאנ טזַאלעג ךיז ןוא דרעפ יד ןופ ןעגנורּפשעגּפָארַא ךיוא ןענעז יז
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 ןופ לטיה סָאד ןסירעגּפָארַא ןַאּכָאלגַאז ןּבָאה ןגייווצ יד
 ,קָאר םעד טקילפעג ,םינּפ ןרעּביא טשטַאּפעג םיא ןוא ּפָאק

 ,ןפָאלעג ןיא ןוא סיפ יד ןּבױהעג טָאה ץישטֹכַאלש רעד רעּבָא

 ,ןלַאפעג רע זיא ןייװנטייצ .ןַאמרעגני רעקירעי-קיסיירד ַא יװ

 ךָאנ ןפָאלעג זיא ןוא ןּבױהעגפיוא דלַאּב רעּבָא ךיז טָאה רע

 .ּפָארַא ךיז רע טָאה ףוס םוצ--קַאז-זָאלּב ַא יװ ,קידנּפַאס ,רעֿכיג

 טעװ רע זַא ,טריּפשעג טָאה רע ןוא ּבורג ןפיט ַא ןיא טלקייקעג
 ןוש זיא רע לײװ ,ןרעטעלקסױרַא טשינ רעמ טרָאד ןופ ןיוש
 ,תוחוּכ ןָא ןצנַאגניא ןעוועג

 .טגערפעג ליטש יקסווָאידָאלָאװ טָאה--?ריא טנעז ּוװ--
 עװעטַאר !רימ וצ ףוס ַא ןיוש זיא'ס .ּבורג ןיא !ָאד--

 !לַאֿכימ רעה ,ךיז
 -עגנירַא ,קידנרעלק גנַאל טשינ ,זיא לַאֿכימ רעה רעּבָא

 -ַאא רעה ףױא טנַאה יד טגײלעגפױרַא ןוא ּבורג ןיא ןעגנורּפש
 ,ליומ סַאּבָאלג

 ךיז ןלעװ רימ !ןדיימ זנוא יײז ןלעװ רשפא !טגייווש--
 ,ןקידייטרַאפ סנקירּביא

 יז ןופ לייט ַא .סרעטָאט יד ןפָאלעגנָא ןענעז לייוװרעד

 ןפיל עטגָאיעג יד זַא ,קידנעניימ ,ּבורג סָאד ןטימעג תמאּב טָאה
 קידנּפַאטַאּב ,ךעלעמַאּפ ןעגנַאגעג ןענעז עקירעּביא יד ,רעטייוו
 ןטיײז עלַא ףיוא ךיז קידנקוקמוא ןוא רעמייּב יד

 ,טסורּב רעד ןיא םעטָא םעד ןטלַאהרַאפ ןּבָאה סרעטיר יד
 טֿבַארטעג ַאּבָאלגַאז טָאה-ןלַאפנײרַא רעצימע ָאד רָאנ לָאז-

 ..י!ןזייו םיא ךיא לעװ-שואי ןיא
 יד ;ןטיז עלַא ןופ ןוטעג-טָאש ַא ןעקנופ ךיז ןּבָאה ָאד

 | ...רעייפ ןּבײרנָא ןעמונעג ןּבָאה סרעטָאט
 טימ ,רעמינּפ עדליו ןעזרעד ןעמ טָאה ןייש רעייז ייּב

 ןזָאלּבעג ןּבָאה סָאװ ,ןּפיל ענעזָאלבעגנָא ןוא ןקַאּב עקידכעלייק
 ײװַא יז ןענעז טייצ עסיװעג ַא .ןעמָאװש-רעייפ עטילגעגנָא ןיא
 ,בורג ןופ טירש קילדנעצ רָאּפ א ףיוא ,ןּבענרעד ןעגנַאגעגמורא
 רעמ לָאמא סָאװ ךיז ןוא-םידש-דלַאװ עקידהמיא ףיוא ךעלנע
 ,טרעטנענרעד
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 ןופ ןגָארטרעד ךיז ןעמונעג ןעיירשעג .עטשימעג ןוא ןשיורעג . ,תוליק עקידהנושמ סעּפע ןּבָאה םורַא עלייוו ַא ןיא רעּבָא
 ,םערָא סַאּבָאלנַאז ןעמונעגנָא טסעפ טָאה טנַאה סיקסווָאידָאלָאװ---עטלגָאנעגוצ יו ,ןייטש ןּבילּב -עג ןענעז ןוא ןבײר וצ טרעהעגפיוא ןּבָאה סרעטָאט יד ,ןשינעפיט-דלַאװ ענעפָאלשעגנייא יד ןקעוװ ןוא ךַאילש

 .טכַאלש 8 טכָ;קעג טָטה ךאילש ןפיוא ,תולוק עטשימ -עג ןוא סעטיּפָאק עשידרעפ ןופ ײרעּפוס ַא-.דרעפ ןופ יירעשז -ריה ַא ,ןדרעװש ןופ גנַאלקעג ַא--ןַאלַא :ןעיירשעגסיוא רָאנרעד - רעטירד ַא ,רעטייווצ ַא ,רענייא--ןסקיּב ןופ םלַאז ַא טרעהרעד | . ףיז טָאה ףירעד דלַאּב ןוא ןקמַאלּפ עטױר טצעזעגסיוא ןּבָאה  לָאמַא טימ ןוא רעקיֿכליה ןרָאװעג ןענעז ןעיירשעג יד
 .ןגירשעגסיוא יקסווָאידָאלָאװ טָאה !ערעזנוא !ערעזנוא--
 | !תולוק טֿכַאמעג ַאבָאלגַאז רעה טָאה--!טכעש !קַאה וגָאלש !עגרה !גָאלש--
 ,שינרעטס -ןיפ ןוא טייקטכידעג רעד ןיא טגָאיעגֿכָאב יז ןוא--ןעגנורּפש . -עגָֿאנ יז ןיא ,ןטלַאהנײא טנָא;עג טשיג ךיז טָאה יקסווָאיד -ָאלָאװ רעה .ענעגייא ערעייז וצ ןפָאלעג טעּפמיא ןצנַאג ןטימ טציא ןענעז עכלעװ ,סרעטָאט קילדנעצ רָאּפ א - ןגיולפעגֿפרוד הלהב רעטסערג רעד ןיא ןענעז בורג ןּבענ :עגר ַא ךָאנ
 . ,ּבורג ןיא ןטנוא ןיײלַא ןבילּבעג זיא ַאּבָאלגַאז
 | .סיפ יד ףיוא ןטלַאהרעד וצ ךיז ןעװ -עג חוּכּב םיוק זיא רע ןוא רענײּב עלַא ןוטעג-ייוו םיא ןּבָאה סע ,ןֿכירקסױרַא טװּורּפעג רע טָאה םורַא עליו ַא ןיא
 ליײװ ,ןילא ימערעי טשריפ ןייז לָאז סָאד זַא ,ןלעװ טלָאװ'כ  ןרעסערג לָאמַא טָאװ טרָאד טרעװ םרַאיל רעד !רעניימ טָאג .תומהּב יד יװ ,ןעליוקסיוא טרָאד טציא ךייא טעװ'מ !רעניד-ןצעג ,ָא .טסקַאװ רעפעפ ּוװ ,ןזיוועג םיא טלָאװכ ןוא ּבורג ןקיד -ָאד םעד ןיא רבח ַא טַאהעג טלָאװיֿפ ,ןּבילּברַאפ טשינ ָאד זיא ךייא ןופ רעצימע סָאװ ,דָאש ַא !ןפָאלטנַא טנעז ריא--ןטייז עלז ףיוא ךיז קידנקוקמוא ,טגָאזעג רע טָאה--!סעקַאדייל .,ַאה--
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 ַאלַא !ַאלַא :טיירש .טמערַאװעגנָא תמא ןַא ףױא ךייא טלָאװ רע

 רעּבָא ,ןליה תולבנ ערעיײא רעּביא רעטעּפש .ןלעװ ףלעװ יד

 - ןײלַא טזָאלעג ראג ָאד ךימ טָאה לַאֿכימ רעה רעקיזָאד רעד

 זיא רע לייװ ,קיריג זיא רע !טשינ שודיח ןייק זיא'ס ,ָאי ונ

 וליפא ןיוש ךיא טלָאװ העיסנ רעטצעל רעקיזָאד רעד ךָאנ ,גניי

 .ַאוַא טשינ זיא סָאד לײװ ,ןעגנַאגעג םיא טימ ןײרַא םונהיג ןיא

 ןיא !סָאד זיא ןיּב ַא ןוא .הרצ-ּתע ַא ןיא טוָאלרַאפ סָאװ ,טניירפ

 ךיא ןעװ .ןוטעג-סיּב ַא יירְד ענעי רע טָאה ארמימּכ-עגר ַא

 .טָאה סע רעּבָא ...לגָאל םעד ךיז טימ טאהעג סנטסקינייװ טלָאװ

 םיא ןּבָאה דרעכ יד ...ןעמונעג לװײט רעד יאדוא ןיש םיא

 ןקיּפעצ ץרש ַא סעּפע ָאד ךָאנ ךימ טעװ סע ,ןטערטעצ אמתסמ

 | !סָאד זיא סָאװ .ּבורג ןקיזָאד םעד ןיא

 ןעמונעג ךיז ןּבָאה ןסקיּב יד ןופ ןפלַאז יד ןוא תולוק יד

 ,דלַאװ ןטשרע ןוא דלעפ ןופ טייז יד ןיא ןרעטייוורעד

 ריא !ךָאנ ןיוש יז טגָאײמ--טגָאזעג ַאּבָאלגַאז טָאה--!ַאהַא--

 טָאג זיא טּבױלעג !םיבלּכ ,ןטלַאהעגסױא טשינ טָאה

 / ירעמ לָאּמַא סָאװ טרעטייוורעד ךיז ןּבָאה תולוק יד

 -טמורּבעג רעטייװ ץישטֿכַאלש רעד טָאה-!טוג ןגָאי ייז--

 םעד ןיא ןציז וצ ןעמוקסיוא רימ טעװ סע זַא ,עז ךיא רעּבָא

 ךימ ןלָאז ףלעװ יד זַא ,טלעפעג ךָאנ טָאה סָאד .ּבורג ןקיזָאד

 ףוס םוצ ןוא סרעטָאט יד ךָאנרעד ,ןוהָאּב טשרעוצ .ןסערפיוא

 ףלעוו יד ןוא הילת ַא ןערוהָאּב ןקישוצ טָאג עשז-לָאז .ףלעוו יד

 ןַא טרָאד ערעזנוא ךיז ןלעװ סרעטָאט יד טימ ןוא ,תעגושמ ַא

 - ןלַאֿכימ רעה !לַאֿכימ רעה ,ןּבעג הצע

 רָאנ ,ַאּבָאלגַאז רעה טעד טרעפטנעעגּפָא טָאה טייקליטש ַא

 יד ךיז ןּבָאה סנטײװרעד ןופ ןוא ,טשיורעג טָאה דלַאװ רעד

 .רעכַאװש לָאמַא סָאװ ןגָארטרעד . ןעיירשעגסיוא

 סע לָאז !סָאװ רעדָא ןגײל-ןפָאלש ָאד ךימ ךיא לָאז--

 !לַאֿכימ רעה ,יעה !ןּפַאֿכ לויט רעד

 ךָאנ ןעװעג טרעשַאּב זיא דלודעג סאּבָאלגַאז רעד רעבָא

 ןפיוא טעירַאשעג ןיוש טָאה סע לײװ ,ןויסנ ןגנַאל ַא ןייטשוצייב

 עשידרעפ טרעהרעד רעדיװ ךיז ןּבָאה ןַאילש ןפיוא ןעו ,למיה
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 -דלַאװ רעד ןיא ןוטעג-ץילּב ַא ןייש ַא טָאה ךָאנרעד ןוא טירט
 ,טייקלקנוט

 -סיוא ץישטֿכַאלש רעד טָאה--!ךיא ןיּב ָאד !לַאֿכימ רעה-- |
 ,ןפורעג

 ,סורַא טכירק--

 ,טשינ רעּבָא ןָאק ךיא--
 טלעטשעג טנַאה רעד ןיא ןיק ןטימ ךיז טָאה לַאֿכימ רעה

 +טגָאזעג ,טנַאה יד ןַאּבָאלגַאז קידנגנַאלרעד ,ןוא ּבֹורג ןרעּביא

 טגָאיעגֿכָאנ יז ןּבָאה רימ .ָאטשינ זיא סרעטָאט ןייק - ,ונ--
 .דלַאװ םענעי רעטניה שזַא

 .?ןעמוקעגנָא סָאד זיא רעװ ןוא--
 ,רעטייר טנוױט ייוװצ טימ .יקסװָארָאװטזָאר ןוא לעשוק--

 ,ייז טימ ךיוא ןענעז רענוגַארד עניימ
 ?ןעוועג ןענעז ליפיוו ,רעניד-ןצעג יד ןוא--
 !טנזיױט רָאּפ ַא !טע--
 ,ןעקנירט וצ סעּפע רימ עשז-טיג !טָאג ןיא טּביולעג-- |

 ,תושלח ןיא לַאפ ךיא לייוו
 -נורטעגנָא ַא ,ַאבָאלגַאז רעה זיא רעטעּפש העש ייװצ טימ

 לטָאז ןעמעוװקאּב ַא ףיוא ןסעזעג ,רענעסעגעגנָא ַא ןוא רענעק
 ןרָאפעג זיא םיא ןּבענ ןוא ,רענוגַארד סיקסוָאידָאלָאװ ןשיווצ

 :טגָאזעג ױזַא ןוא רעטיר רעניילק רעד
 ןלעװ רימ םגה לייוו ,ןייז רעצמ טשינ ךיז טפרַאד ריא-- |
 טלָאװ ,ןעמוקנָא טשינ שזַארַאּבז ןייק ןיטשריפ רעד טימ ןעמַאזוצ
 .-ןצעג יד ןיא ןלַאפעגנײרַא טלָאװ יז ןעװ ,ןעװעג רעגרע רעּבָא
 | - .טגעה עשירעניד

 ןיק ןרעקמוא ךָאנ ךיז ןאשזודנעשז טעװ רשפא ןוא--
 | ,טגערפעג ַאנָאלגַאז טָאה--?שזַארַאּבז

 -רַאפ ןייז טעװ ךאילש רעד ,ןוט טשינ רע טעװ סָאד--
 ;סױטשעגּפָא ןּבָאה רימ סָאװ ,הנחמ עשירעטָאט ענֶעי ,ןעמונ
 .ןרוּפש ערעזנוא ףיוא ןזָאל ךיז ןוא ןרעקמוא ךיג ךיז טעװ
 ןלעטש ןּוא ןעמוקנָא עגר עדַאיל ַא יַאלְרוּב ךיוא טעװ ,סנקירּביא
 ןזייװַאב טעװ ןאשזדנעשז רעדייא ,רעירפ ךָאנ שזַארַאּב/ ייּפ ךיז
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 וװניטנַאטסנַאק ןופ ןעיײג טײז רעטיײװצ רעד ןופ .ןעמוקוצנָא
 .ןַאֿפ רעד ןוא יקצינלעמֿכ

 ןיטשריפ יד ןוא ןאשזדנעשז ךָאד ןלעװ !רעניימ טָאג ,ָא--
 .ץענ ַא ןיא יװ ,ןלַאפנײרַא

 ,טייצ זיא'ס ןמז-לּכ ,ןעז ןוומ עקַאט טעװ ןַאשזדנעשז--
 וצ טשינ ןוא וּוניטנַאטסנָאק ןוא שזַארַאּבו ןשיװצ ןפולוצֿכרוד
 ןלָאז תונחמ סנַאכ םעד רעדָא ןקלָאּפ סיקצינלעמֿכ זַא ,ןזָאלרעד
 טעװ רע זא ,חוטּב ןיִּב ךיא ,ריא טעז ןוא .ןעמענמורַא םיא
 | .ןזײװַאב סָאד

 !יאולה--

 טשינ ןלעפ ךייא .סקופ ַא יװ ,סָאד זיא לגניי ערטיכ ַא--
 .יֿב ןייז טימ רעּבירַא ךייא טגייטש רע רעּבָא ,ןלַאפנייא ןייק
 ױזַא יװ ,ןָֿארּבעג ּפעק יד גנַאל יֹוזֲא ךיז ןּבָאה רימ .טייקערט
 קיטנעהּפָא ףוס םוצ ןענעז רימ זיּב--ןעװעטַאר וצ לדיימ סָאד
 ךיז טעװ רע .ןרָאװעג טוג ץלַא !יא םיא ךרוד ןוא--ןרָאװעג
 ןײז ךיא ךָאד טעװ רע לײװ ,גנַאלש ַא יװ ,ןשטילגסױרַא טציא
 ,טָאג ךיוא לייװ ,ןוחטּב טָאה .ןײז ליצמ ןלעװ ןּבעל ןגייא
 -רעשַאּב יז טעװ ,ןעװעג ליצמ לָאמ ליפ יװא יז טָאה רעֿכלעװ
 ךימ ןיילַא ריא טָאה שזַאראּבז ןיא זַא ,ךיז טנָאמרעד ןוא--ןעמ
 .ןרָאפעגֿכרוד זיא רַאהַאז ןעוו ,טלָאמעד ןוחטּב ןּבָאה ןסייהעג

 סלַאפימ רעה טימ טסײרטעג לסיּב ַא ךיז טָאה אּבָאלגַאז |
 ,טֿכארטרַאפ ףיט ךיז רע טָאה רעטעּפש ןוא רעטרעװ עקיזָאד

 ריא--טגָאזעג םורַא עלייו ַא ןיא רע טָאה--לאכימ רעה--
 -עשקס טימ ךיז טרעה סע סָאװ ,ןלעשוק טגערפעג טשינ טָאה
 ?ןיקסוט

 -עג טָאג קנאד ַא זיא ןוא שזארַאּבז ןיא ןיוש זיא רע--
 : .טגוז

 -ָאק טשריפ ןופ ןיקסווָאֿכיליװשטַאז טימ ןעמוקעג זיא רע
 . .יקצער

 ?ןגָאז םיא רימ ןלעװ סָאװ ןוא--

 ,ןּבָארגאּב טנוה רעד טגיל ָאד--
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 ?ןרָאװעג טעדרָאמרע װעיק ןיא זיא לדײמ סָאד זַא ,ץלַא ךָאד טניימ רע--
 ,ָאי---

 ןופ ,ןרעדנַא ְןַא רעדָא ,ןלעשוק טגָנזעג טָאה ר"א ןוא--
 : ?ןרָאפ רימ ןענַאװ

 רעסעב :טכַארטעג ךיז ּבָאה'כ לייו ,טגָאזעג טשינ ּבָאה'כ--
 | .ןייז בשיימ רעירפ ךיז רימ ןלעוװ

 טָאה--ןגייוושרַאפ העיסנ עצנַאג יד ןלעװ טלָאװ ךיא--
 -יו ,הלילחו סח ,טציא לָאז לדיימ סָאד ןעוו--.טגָאזעג ַאבָאל8ז
 סָאד טלָאװ ,טנעה עשירעטָאט רעדָא עשיקַאזָאק ןיא ןלַאפנײרַאגרעד
 לָאז'ס יו ,רעגייטש ַא--קָאטייװ רעײנ ַא ןעװעג ןיקסוטעשקס רַאפ
 ןדנּוװ עטנקורטרַאפ יד ןצַארקעצ רעצימע םיא

 ליצמ יז טעװ ןַאשודנעשז זַא ,ּפָאק םעד .ןייא-גייל ךיא--
 , | .ןייז

 רעּבָא ,ןבעגעג ּפָאק ןיימ רַאפרעד ןרעג ךיוא טלָאװ'כ--
 .הפגמ ַא יװ ,טלעװ רעד ףױא טציא טעװעשוּב קילגמוא סָאד
 ,טָארַאּב סטָאג ףיוא ןזָאל ץלַא ןוא ןגייווש רעסעּב ןיוש רימָאל

 ַאטנעיּפיּבדָאּפ רעה רָאנ טעװ יצ רעּבָא ,ױזַא ןייז לָאז--
 ןדוס םעד ןיקסוטעשקס ןּבעגסױא טשינ

 ךעלרעטיר ןייז טָאה רע .ןענעק טשינ םיא טזומ ריא--
 :שפנ ןשיװטיל ןקיזָאד םעד רַאפ זיא סָאד ןוא ,ןבעגעג טרָאװ
 .ךַאז עקילייה ַא

 ןענעז יז  ןוא לעשוק טקינײרַאפ יײז טימ ךיז טָאה ָאד
 ןלַארטש עטשרע יד ייּב ,קידנסעומש ,ןעמַאזוצ רעטייוו ןרָאפעג

 טָאה ימערעי שריפ סָאװ ,שזַארַאּבז ןייק ןטנַאדנעמָאק יד ןופ ןעמוקנָא ןגעװ ,םינינע-ללּכ ןגעו ,ןוז רעקידנעייגפיוא רעד ןופ -
 רעד ןגעוװ ןוא טשריפ ןופ ןעמוקנָא ןטנעָאנ ןגעוו ,טלעוּפעגסיױא
 סיקצינלעמֿכ טימ המחלמ רעֿכעלקערש ,רעכעלדיײמרַאפמוא ןיוש
 י ,ץולייח עלַא
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 .לטיּפַאק 2

 -עג ַאּבָאלגַאז ןוא יקסוװָאידָאלָאװ רעה ןּבָאה שזַארַאּבז ןיא
 ןוא ןעמוקעגפיונוצ ךיז ןענעז עֿכלעװ ,תולייח-ןיורק עלַא ןפָארט
 -ןיורק רעד ךיא ןעװעג טרָאד זיא סע .אֵנֹוש ןפיוא טרַאװעג
 -צנַאל ןֹוא ,ןעמוקעגנָא ווּוניטנַאטסנָאק ןופ זיא רעֿכלעװ ,רעקנעש
 רַאּב ייּב טָאה רעֿכלעװ ,ןַאלעטשַאק רעצעינעמַאק ,יקסנָארָאק
 רעה ,טנַאדנעמָאק רעטירד ַא ןוא ,אנוש םעד טקיליטרַאפ רעירפ
 יעשזדנַא רעה ןוא .ןַאלעטשַאק רעזלעב ,ַאציװָארּבמָאד ןופ יעלריפ
 יקסלָאּפצעינָאק ישזנָארָאֿכ רעה ןוא ,רעּבײרש-ןיורק ,יקסווָאקַארעש
 סָאװ ,ןַאמ-המחלמ ַא ,לַארענעג-עירעליטרַא ,יקסמעישּפ רעה ןוא
 -ניא ןוא טעטש ןעמענייא ןיא החמומ ַא ןעװעג סרעדנוזַאּב זיא
 ןופ ןַאמ טנזױט ןֶעצ ייז טימ ןוא .גנוקידיײטרַאפ יד ןענדרַא
 ,ןקלָאּפ רָאּפ סימערעי טשריפ קידנענֿפער טשינ ןיוש ,לייח-ץוש
 .ןענַאטשעג שזַארַאּבז ןיא רעירפ ןיוש ןענעז עכלעוו

 רַעֹד ןופ ןקע עקידמורד יד ףיוא טָאה יקסמעישּפ רעה
 ,ןװָאטס ייווצ ןוא ַאנזעינג לֿפײט ןרעטניה ,ּסָאלש ןופ ןוא טָאטש
 ןפיוא טקיטסעּפַאּב טָאה רע ןֿכלעװ ,רעגַאל ןקיטכעמ ַא טגײלרַאט
 -עג טנרָאפ ןופ רָאנ טָאה'מ ןֿכלעװ ןוא רעגייטש ןשידנעלסיוא

 יד טציטשעג ןּבָאה ןליט עטשרעטניה יִד לַײװ ,ןעמענייא טנָאק
 רעגַאל ןקיזָאד םעד ןיא ,לֿכײט סָאד ןוא סָאלש רעד ,ןװַאטס
 ַא ןיקצינלעמכ ןלעטש וצ טַאהעג העדּב ןטנַאדנעמָאק יד ןּבָאה
 ײװ ,גנַאל ױזַא ףױלנָא םעד ןטלַאהרַאפ וצ ןוא דנַאטשרעדיװ
 עקירעּביא יד טימ גיניק רעד ןעמוקנָא טשינ ןלעװ סע גנַאל
 רעּבָא .עטֿכַאלש רעצנַאג רעד ןופ תוחוּכ עלַא טימ ןוא תולייח
 ַא !טֿפַאמ סיקצינלעמֿכ יּבגל ןריפסיוא ןַאלּפ ַאזַא ךיז טזָאל יצ
 ןופ םימעט עטֿכערעג ןּבעגעגנָא ןוא קפוסמ ןעװעג ןענעז ְךְס
 אפוג רעגַאל ןיא סָאװ ,סָאד ךיוא רעטנורעד ןוא ,תוקפס ערעייז
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 םיגיהנמ יד ןשיװצ טָאה לכ-םדוק .הרושּכ ןעװעג ץּלַא טשינ זיא

 ןענעז ןטנַאדנעמָאק יד לײװ .האנש ענעגרָאּברַאפ א טשרעהעג

 םעד ךיז קידנפרַאװרעטנוא ,שֹזַארַאּבז ןייק ןעמוקעג םחרּכ לעב

 -עג ןטנַאדנעמָאק יד ןּבָאה הליחּתֿכל .גנורעדָאפ סיִמערעי טשריפ

 ןעװ רעּבָא ,ווניטנַאטסנָאק ייּב ןקידיטרַאפ וצ ךיז קשח טַאה

 ךיז וצ-טגָאז ימערעי זַא ,העידי יד טײרּפשרַאפ ךיז טָאה סע

 -סױא טעװ שזַארַאּבז בױא ,יאנּתּב רָאנ ךעלנעזרעּפ ןלעטש וצ

 רענלעז יד ןּבָאה ,גנוקידיטרַאפ ןופ טרָא סלַא ןרעוװ ןּבילקעג

 -ַאּבז ןייק ןליוו ייז זַא ,םיגיהנמ עֿכעלגיניק יד טרעלקרעד דלַאּב

 ןּבָאה סע .ןגָאלש טשינ ךיז ײז ןלעװ ּוװשרעדנַא זַא ןוא שזַאר

 -תארי יד טשינ ךיא ,תונעמו תונעט םוש ןייק ןפלָאהעג טשינ

 -עגנייא ןטנַאדנעמָאק יד ןּבָאה ןֿכיג ןיא ןוא ּבַאטש ןרַאפ דובּכה

 יד ןלעװ ,ןענשקענײא רעטײװ ךיז ןלעװ יײז ּבױא זַא ,ןעז

 . םוצ זיּב ןקלָאּפ-ןרַאװה תעבושה יד ןופ קידנּבײהנָא ,תולייח

 ןוא ןזָאלרַאפ ייז ,סעטָאר עשידנעלסיוא יד ןופ רענלעז ןטצעל

 ןעועג זיא סָאד .ןקלָאּפ סיקצעיװעינשיװ וצ ןפרַאװרעּבירַא ךיז

 -ץגמוא רעשירעטילימ .ןופ םינמיס עקירעיורט ענעי ןופ רענייא

 רעמ לָאמַא סָאװ טײצ רענעי ןיא ןענעו סָאװ ,טײקמַאזֿכרָאה

 .לעוּפ ַא ןעװעג זיא סָאװ ,טײקמַאזֿפרָאהעגמוא ַא ,ןרָאװעג חיֿכש

 -נורַא ערעייז ןופ ,םיגיהנמ יד ןופ טײקיטנעהּפָא רעד ןופ אצוי

 רַאפ ארומ רעטרעהרעדמוא רעד ןופ ,ךיז ןשיװצ ןשינעסייר

 ענעזעוועג טשינ ךָאנ טציא זיּב יז ןופ ןוא לייח סיקצינלעמֿפ

 .טצוַאליּפ ייּב סרעדנוזַאּב ןוא ,תולּפמ

 ,שזַארַאּבז ןייק טרישרַאמ ןטנַאדנעמָאק יד ןּבָאה ױזַא ןוא =

 -ַאנימָאנ עֿכעלגיניק יד ףױא טקוקעג-טשינ ,טָאה טֿכַאמ יד ּוח

 ,טנעה סיקצעיװָאינשיװ ןיא ןייגרעּביא .טלָאזעג אליממ ,סעיצ

 רָאנ ,ןגלָאפ טלָאװעג לייח סָאד טָאה םעניײא םיא רָאנ לײװ

 'נוא ןוא ךיז ןגָאלש טלָאװעג סע טָאה עדנַאמָאק ןייז רעטנוא

 ךָאנ גיהנמ רעשיטקַאפ רעקיזָאד רעד זיא לייוורעד רעּבָא .ןעמוק

 ןיא ײמרַא רעד ןיא טייקיאורמוא יד ,שזַארַאּבז ןיא ןעוועג טשינ

 ראג זיּב ךַאװש ןרָאװעג זיא ןילּפיצסיד יד ,ןסקַאװעג רעבירעד

 ,טסּוװַאּב ןעוװעג ןיוש זיא סע םורָאװ ,ןלַאפעג זיא טומ רעד ןוא
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 ,ײמרַא ןַא טימ ןָא-ןעמוק ןַאכ ןטימ ןעמַאװצ יקצינלעמכ זַא
 -שטנעמ יד ןָא ןטײצ סנַאלרעמַאט ןופ ךָאנ ן.ָאה עכלעזַא סָאװ
 ןגָארטרעד ךיז ןּבָאה רעגַאל םוצ .ןעזעג טשינ ןגױא עֿכעל
 רעד רַאפ רעקידארומ ענייא ,ןעגנַאלק ןוא תועידי עיינ רדסּכ
 .רעגלעז יד ףיוא המיא ןַא ןפרָאװעגנָא ןּבָאה ייז ןוא ,רעטייווצ
 טשינג לָאז ,עצװַאליּפ ןיא יװ ,המוהמ ַא זַא ,טַאהעג ארומ טָאה'מ
 טָאה סָאװ ,רענלעז לפייה סָאד ןטײרּפשעצ ןוא ןֿכערּבסיוא
 -ּפער רעד ןופ ץרַאה םוצ געװ םעד טלעטשרַאפ ןיקצינלעמֿכ
 -רַאפ ערעיײז .ּפעק יד ןרױלרַאפ ןּבָאה ןילַא רעריפ יד .קילּב
 .ןעװעג רתוס ערעדנַא יד ענייא ךיז ןּבָאה סָאװ .,ןעגנונדרָא

 .מוא ןענעז יז רעדָא ןרָאװעג טריפעגסיוא טשינ ללכּב ןענעז
 טָאה ימערעי ןייא רָאנ זַא ,עקַאט תמא .ןרָאװעג טריפעגסיוא ןרעג
 ,רעגַאל ןרעּביא ןעגנָאהעג טָאה סָאװ ,הרצ יד ןדנעװּפָא טגָאקעג
 ,דנַאל ןוא לייח

 יז יװ ,דלַאּב ןענעז יקסוָאידָאלָאװ ןוא .ַאּבָאלגַאז רעה
 .ילימ ןיא ןלַאפעגנײרַא ,ןקלָאּפ סלעשוק טימ ןעמוקעגנָא ןענעז
 ןפױא ןייטש ןּבילּבעג ןענעז ײז רָאנ יװ ,לײװ ,למוט ןשירעט
 .רַאפ ןופ םירבח ןופ ןרָאװעג טלגנירעגמורַא יז ןענעז ,ץַאלּפ
 טגערפעג ןטייװצ םעד רעניײא ןּבָאה עֿכלעװ ,ןקלָאּפ ענעדיש

 זיא ,ענעגנַאפעג עשירעטָאט יד ןופ קילּבנָא ןפיוא .סעיינ ןגעוו
 :עקיריגײנ יד ןופ רעצרעה יד ןיא ןטערטעגניײרַא ףּכיּת טומ ַא
 טָאג !ענעגנַאפעג עשירעטָאט !סרעטָאט יד טּפַאלקעצ ןּבָאה יז;

 סרעטָאט יד, !ןפורעגסיוא לייט ַא ןּבָאה--'!ןוחצנ ַא ןּבעגעג טָאה
 ןגױלּפעג זיא העידי יד "!ייז טימ זיא יַאלרוּב ןוא--ָאד ןטנעז
 סע .געוו ןפיוא ןסק ַאועג זיא ןוחצנ סלעשוק ןוא ,רעגַאל ןכרוד
 -גַאפעג יד םורַא טריּפורג ןשטנעמ רעמ לָאמַא סָאװ ךיז ןּבָאה
 ָאד רימ ןלעװ סָאװ--ןפורעג ןעמ טָאה--!ייז ןֿכעטשסיױא, .ענענ
 יװ ,טֿכידעג ױזַא ןטָאשעג ךיז ןּבָאה ןגָארּפ יד "!ןוט יז טימ
 ןוא ןרעפטנע טלָאװעג טשינ טָאה לעשוק רעּבָא ,ּביוטשעג-יינש ַא
 -ַאק רעולעּב ןופ ריטרַאװק רעד ֹוצ טֿפירַאּב ַא טימ קעװַא זיא
 -ָאד רעד רַאפ ןּבָאה ןַאּבָאלגַאז ןוא ןיקסווָאידָאלָאװ ןוא--ןַאלעטש
 ,ןקלָאּפ "עשינעטור, יד ןופ עטנַאקַאּב יד טסירגַאּב טייצ רעקיז
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 לייװ ,טוָאקעג ןּבָאה ייז יו ,טײרדעגסױרַא ךיז ןּבעה ייז ןוא
 -עשקס טימ ךיז ןעז וצ טליאעג קרַאטש ךיוא ךיז ןּבָאה יז
 | | .ןיקסוט

 םיא טימ ןעמַאװצ ןוא ,סָאלש ןיא ןענופעג םיא ןּבָאה יז =
 -;דַאנרעּב ןודנָאיסק עקיטֹרַא ייווצ ,יקסוָאֿביליװשטַאז ןטלַא םעד
 טָאה יקסוטעשקס זַא .ַאטנעיּפיּברַאּפ ןיגנָאל רעה םעד ןוא רענ
 -ּבלַאה טָאה ןוא ןרָאװעג סַאלּב לסיּב א רע זיא ,ןעזרעד ײז

 םיא יב יז ןּבָאה תונורֿכז ליפוצ לײוװ ,ןגיוא יד טֿכַאמרַאפ-
 רעייז ןגָארטרעּבירַא ןענַאק קָאטיײװ ןָא לָאז רע זַא ,ןפורעגסױרַא
 וליפא ןוא ,קיאור טסירגַאּב ייז רע טָאה ןגעווטסעדנופ .קילּבנָא

 -ַאֹּב ךיז ןוא ןעװעג ןענעז ײז ּוװ ,טגערפעג טָאה רע--קידיירפ
 יד קידנטלַאה לייו ,הבושת רעטסעּב רעטשרע רעד טימ טנגינג
 ךַאז םוש ןיײק ןיש רע טָאה ,ענעברָאטשעג ַא רַאפ ןיטשריפ
 טפָאהעג טשינ רעמ ךַאז םוש ןיק ףיוא ,טרעגַאּפ טשינ רעמ
 -דנימ רעד טעכנגעגנײרַא טשינ ךיו טָאה ץרַאה ןייז ןיא ןוא

 ַא ןּבָאה סעּפע ןָאק טײהנזעװּפָא עגנַאל רעיײז זַא ,דשח רעטס
 -רעד טשינ טרָאװ ןייק טימ ךיוא ןּבָאה ייז ,ריא טימ תוֿכײש
 טָאה סוניגנָאל רעה םגה ,העיסנ רעיײז ןופ ליצ ןגעװ טנָאמ
 ןקידנשרָאפ ַא טימ ןרעדנַא ןפיוא ָאד ,םענייא ףיא ָאד טקוקעג

 קידנליװ ,טרָא ןפיוא ךיז טײרדעג ןוא טצכערקעג ןוא ,קילּב
 ,רעמינּפ ערעייז ןופ ןזעלּפָארַא גנונפָאה ןופ ןטָאש ַא שטָאֿ
 ןכלעװ ,ןיקסוטעשקס טימ ןעמונרַאפ ןעװעג ןענעז עדייּב רעּבָא
 זיא ץרַאה סָאד ליײװ ,ןעמונעגמורַא עגר עדעי טָאה לַאכימ רעה
 -גנַאל ןוא ןעירטעג ןקיזָאד ןופ קילּבנָא ןפיוא ןעננַאגעצ םיא
 ױזַא ןוא טּבעלעגרעּביא ליפ יװַא טָאה רעכלעװ ,טניירפ ןקינָא
 וצ סָאװ ךָאנ טַאהעג טשינ טעמּכ טָאה רע זַא ,ןריולרַאפ ליפ-

 .ןּבעל
 עטלַא עלַא ,ןפָארטעגפינוצ ךיז רימ ןּבָאה רעדיװ !טָא--

 .ריד טעװ סע ןוא--ןיקסוטעשקס וצ טגָאזעג רע טָאה--טניירפ
 עֿכלעזַא סָאװ ,אזַא ןייז ךיוא טעװ המחלמ ַא .זנוא טימ ןייז טוג
 םיגונעּת עסיורג ךָאד טגנערּב יז ןוא ,ןעװעג טשינ ךָאנ זיא

 -עג ןּבעג טָאג רַאנ ריד לָאז .המשנ רעשירענלעז רעדעי רַאפ
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 .ןרַאוה יד טימ ןריפנָא לָאמ ןייא טשיג ךָאנ טסעװ ,טנו
 טָאה--ןּבעגעגקירוצ טנוזעג סָאד ןיוש רימ טָאה טָאג--

 -ַאֹּב ןרעדנַא ןייק טשינ ּבָאה ךיא ןוא--טרעפטנעעג יקסוטעשקס
 .ןייז קיטיונ טעוו'ס ןמז-לּכ ,ןעניד וצ רָאנ ,רעג

 לײװ ,טנוזעג ןעועג ןיש תמאּב עקַאט זיי יקסוטעשקס

 ןעוועג רבוג םיא ןיא ןּבַאה הוּכ רעקיטכעמ רעד ןוא טנגוי יד
 רעֹּבָא ,ןסערפעגֿפרוד המשנ יד םיא ןּבָאה םירוסי יד .קנערק יד
 רעײז רָאנ זיא רע .ןסיײּבעצ טנָאקעג טשינ ייז ןּבָאה ףוג םעד
 ןקַאּב ,ןרעטש ַא זַא ,ױזַא ןרָאװעג לעג ןוא ןרָאװעג טרַאדעגּפָא

 יד .ןטענקעג סקַאװ-ןֿכריק ןופ יװ ,טַאהעג רע טָאה זָאנ ןוא
 םינּפ ןפיוא ןּבילּברַאפ םיא זיא טײקטרַאה ענרענייטש עקילָאמַא
 עטפיײטשרַאפ ַאזַא ןסָאגעגסױא ןעװעג םיא ףױא ןיא סע ןוא
 ענרעּבליז רעמ ךָאנ .םיתמ ןופ רעמינּפ יד ףיוא יװ ,טייקיאור
 ןוא ,דרָאּב רעצרַאװש ןייז ןיא ןטֿכָאלפעגנײרַא ךיז ןּבָאה םעדעפ
 ערעדנַא ןוא םיא ןשיװצ ןעװעג טשינ קוליח םוש ןייק זיא ױזַא
 ,גהנמ ןשירעגלעז םעד ןגעק ,טָאה רע סָאװ ,ס;ד ןדייס ,ןשטנעמ
 טימ ןרעג קידנגנערּברַאפ ,תורּכש ,ּפוטשעג ,למוט ןטימעגסיוא

 ןגעװ ןוא ןּבעל-רעטסילק ןגעװ ןסעומש ערעייז סָאװ ,םיחלג

 -יג רעטסערג רעד טימ ןרעה רע טגעלפ ןּבעל ןקידאבה-םלוע
 ןוא טליפרעד יירטעג טסניד יד רע טָאה ןגעװטסעדנופ .טייליר
 רעֿכלעװ ףיוא ,גנורעגַאלַאּב רעד רעדָא ,המחלמ רעד ךייש סָאװ
 ךיילגוצ ןעמונרַאפ טימרעד ךיז רע טָאה ,טֿכירעג ךיז טָאה'מ
 | .עלַא טימ

 םעד ףיוא ןעגנַאגעגרעּבירַא ךיוא סעומש רעד זיא  דלַאּב
 -עג טשינ שרעדנַא סעּפע ןגעװ סָאה רענייק לייוו ,ןינע ןקיזָאד
 .טָאטש רעד ןיא ןוא סָאלש ןיא ,רעגַאל ןצנַאג ןיא טכַארט

 יד ןגעװ טגערפעגסיוא ךיז טָאה יקסווָאֿכיליװשטַאז רעטלַא רעד
 ןָא-גנַאל ןופ טָאה רע ןֿכלעװ ,ןיֵאלרוּב ןגעװ .ןוא סרעטָאט

 / .טנעקעג
 --טגטועג רע טָאה-- --סָאד זיא ןַאמ-המחלמ רעסיורג ַא-- |

 םידרומ יד טימ ןעמַאזצ סױרַא טערט רע סָאװ ,דָאש ַא ןוא
 ַא--םישטָאֿכ ייּב טנידעג ןעמַאװצ ןּבָאה רימ .דנַאלרעטָאפ ןגעק
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 ,ןעזעג ןיוש טָאה'מ רעּבָא ,ןעװעג טלָאמעד ךָאנ רע זיא קענש
 עֿכעלנײװעגמוא ןופ ןַאמ ַא ןסקַאװסױא םיא ןופ טעװ סע זַא
 | ,תולעמ

 טימ ןָא-טריפ ןוא רפעינד טייז רענעי ןופ ךָאד זיא רע
 יװ--טגָאזעג יקסוטעשקס טָאה--רּפעינד טייז רענעי ןופ טייל יד
 ןופ ןָא טציא טמוק רע סָאװ ,רעטָאפ ,ןעמוקעג סע זיא ױזַא
 | ?ץעינעמַאק ןופ טייז רעד ןופ ,םורד

 -לעמֿכ זַא-טרעפטנעעג יקסװָאכיליװשטַאז טָאה--םינּפא--

 לײװ ,רעגַאל-רעטניװ ַא טמיטשַאּב טרָאד ןויּכב םיא טָאה 'קצינ
 טגָארט רעטָאט רענעי ןוא ,רּפעינד םייּב ןּבילבעג זיא יעּב-יַאהוט
 טָאה רענײק .ןטייצ עטלַא יד ןופ ךָאנ ןיַאלרוּב ףיוא האנש ַא
 לַאלרוּב יװ ,תורצ ליפ ױזַא ןוטעגנָא טשינ סרעטָאט יד

 ?רעטעדנוּברַאפ רעייז ןייז רע טעװ טציא ןוא--

 רעּבָא !ןטייצ עֿכלעזַא--טגָאזעג יקסווָאֿכיליװשטַאז טָאה--!ָאי--
 ךיז ןלָאז ַײז זַא ,ןּבעג גנוטֿכַא יײז ףיא יקצינלעמֿכ טעװ ָאד
 | .רעזענ יד רַאפ ןסייר טשינ

 --!ןיקצינלעמ ףיוא ָאד ךיז ריא טֿכיר ,רעטָאפ ,ןעוו ןוא--
 ,טגערפעג יקסװָאידלָאװ טָאה

 -נעמָאק יד .ןסיװ ןָאק רעװ ,סנקירּביא--גָאט עדַאיל ַא-- |
 יז ןוא ,ןטייוװצ ןָֿאנ ןטסָאּפרָאפ ןייא ןקישסױרַא ןפרַאד ןטנַאד
 ןלעשוק לָאז'מ זַא ,ןטעּברעד םיוק ךיז ּבָאה'ֿכ .טשינ סָאָד ןעוט
 וצ יקסוָאלגיּפ ןרעה יד ןוא ,טיז-םורד יד ןיא ןקישסיורַא
 רעּבָא ,ןײג ןילַא ךיוא טלָאװעג ּבָאה'5 .ןעימַאק-יקסנַאהלָאשט
 ךָאנ ןלָאז ייז ...תופיסא ןוא תופיסא ּפִא רדסּכ ןעמ טלַאה ָאד
 ןעצ רעכעה טימ רעּבײרש-ןיוררק רעה םעד ךיוא ןקישסױרַא/

 ןרעװ. טשינ לָאזס ידּכ ,ןלײאוצ ךיז ייז ןלָאז רעּבָא .ןקלָאּפ
 טשינַא ,רעכיג סָאװ ןעמוקנָא טשריפ רעזנוא לָאז יאולה ,טעּפש
 .עצוַאליּפ יב יװ ,ןויּב אזַא ןייטשסיוא רימ ןלעװ

 -ֿפרּוד ןענעז רימ ןעװ ,רענלעז עקיזָאד יד ןעזעג ּבָאה'כ--
 ,טלַאה ךיא ןוא--ןפורעגנָא ךיז ַאּבָאלגַאז טָאה--ץַאלּפ םעד ןרָאפעג
 .עטוג רעדיײא ,ןטשינעגױט רעמ ייז ןשיװצ ןַארַאפ ןיא סע זַא
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 ,םירבח ערעזנוא טשינ ןוא ,ןייז וצ ייז טסַאּפ רעמערק .ןעגניי
 .ןּבעל סָאד יװ ,רעמ םור םעד ןּביל רימ סָאװ

 ךיא--ןפורעגסיוא זייּב ןקז רעד טָאה--?ריא טדער סָאװ--
 ןַא טַאהעג לָאמַא ּבָאה ךיא םגה ,הרובג רעיא טשינ ןקיײלרַאפ
 טעז ריא סָאװ ,רעטיר עלַא יד ךיױא רעּבָא ,גנוניימ ערעדנַא
 ןעװ טָאה קילגוּפער יד סָאװ ,רענלעז עטסעּב יד ןענעז ,ָאד
 יקצעינעימאק רעה !גיהנמ ַא ,רָאנ טלעפ שאר ַא .טַאהעג זיא סע
 יעלריפ רעה ;רעריפ ןייק טשינ רעּבָא ,ןַאמ-המחלמ רעטוג ַא ןיא
 -וצ ךיז רע טָאה ,רעקנעש-ןיורק םוצ ךייש סָאװ ןֹוא ,טלַא זיא
 .עצװַאליּפ ייּב ןעװעג םש-הנוק קינימָאד טשריפ ןטימ ןעמַאז
 רענלעז רעד .ןרעה טשינ ייז ליװ ןעמ סָאװ ,טשינ שודיח ןייק
 ןעמ זַא ,רעֿכיז זיִא רע ןעװ ,טולּב ןייז ןסיגרַאפ ןרעג טעװ
 וצ טָאטשנָא ,טציא ןוא .ןצונ ןָא ןעגנערּבמוא טשינ םיא טעװ
 רעװ ּוװ ,רָאג ךיז ייז ןרעּפמַא .גנורעגַאלַאּב רעד ןגעװ ןטכַארט
 | ,ןייטש לָאז סע

 ַאבָאלגַאז טָאה--?גונעג ןַארַאפ טנַאיװָערּפ שטָאֿכ זיא --

 - | ,טגערפעג קיאורמוא
 ,ףרַאד'ם ליפיו ,ליפ ױזַא ןַארַאפ טשינ זיא סָאד ןוא--

 -ַאלַאּב יד ּביוא .רעגרע ךָאנ זיא דרעפ רַאפ עשַאּפ טימ רֶעּבָא
 יד ןזומ רימ ןלעװ ,טיצ שדוח ַא ןעִיצרַאפ ךיז טעװ גנורעג
 . .רעגיטש ןוא ץֿכעגעז טימ ןעשַאּפ דרעפ

 -ידָאלָאװ טָאה--ןטכַארט וצ םעד ןגָאװ טייצ ךָאנ זיא'ס-- |
 .טגָאזעג יקסװוָא

 ,לָאמַאכָאנ ךייא גָאז ךיא .סָאד ייז טגָאז ןוא טייג ָאט--
 | .ןעמוק רעכיג סָאװ לָאז טשריפ רעד יאולה

 -נָאל רעה טָאה-םיא ףיוא סיוא-טקוק רענייא ריא טשינ--
 ,ןפורעגנָא ךיז סוניג

 ןפױא קוק ַא טיג-טרעפטנעעג ןקז רעד טָאה--סייוו'כ--

 ןיא טפַאשקנעּב טימ ןקוק ןוא ןרעיומ יד יב ןציז עלַא .ץַאלּפ
 ףיוא ףױרַא ןֿכירק רעדיװ ערעדנַא ,שזַארַאּבז ןטלַא ןופ טייז יד
 ןופ יירשעג ַא טיג רעצימע זַא ןוא טָאטש רעד ןיא סמערוט יד

 טשינ ריש החמש ןופ יז ןרעװ--!טײג רע, :טײקֿכױה רעד
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 .תועינמ ףיוא ןסיוטשעגנָא ןּבָאה טשינ ןיוש ךיז לָאז רע זַא ,ארומ ּבָאה'ֿכ לײװ ,ןיקצינ .לעמֿכ רַאנ ןעמוקנָא רָאנ לָאז רע יאולה .םיא ךָאנ רתמ יו ,רעסַאװ ךָאנ ױזַא טשינ טצֿכעל שרעה רעקיטשרוד רעד .עגושמ
 ,רענידַאנרעּב יד ןופ רעניײא ןפורעגנָ ךיז טָאה-ןעמוקנָא לָאז רֶע וא ,געט עצנַאג ךיוא ןטעּב רימ--
 טָאה גָאט רעקידנעמוק רעד םגה ,ןרעוו םיוקמ טלָאזעג בורקּב עקַאט ןּבָאה רעטיר עלַא ןופ ןשטנּוװ ןוא ןטעּבעג יד

 ,גָאטשרענָאד ,ילוי ןטכַא םעד .םינמיס עקידנפרַאװנָא-המיא טימ לופ ןעוועג ןיא ןוא תוגאד ערעסערג ךָאנ וצ הנס ַא ןבעגעג
 ןשטנעּב טשינ ךָאד ןָאק טָאג לייװ;--ןייז הבושתב-רזוח לָאז רע זַא ,השקּב ןוא גנורעדָאפ רעד טימ עיצַאטוּפעד ַא םיא וצ ןקיש -וצסױרַא טגיײלעגרָאפ טָאה ַאּבָאלגַאז ,רעניװלַאק ַא ןעװעג ויא יעלריפ רעה זַא ,טרפּב ,ןרָאצמירג סטָאג ןופ ןכייצ ןֿכעלרעּמנייש -ַאב ַא רַאפ --ןמיס ןטלכעלש ַא רַאפ ןטלַאהעג סָאד טָאה'מ ,ךעל .קיטש ףיוא טקַאהעצ ןָאּפ יד ןוא קלָאּפ-רעייג-סופ סנַאלעטשַאק רעזלעּב םעד ,סיעלריכ ןיא טצעועגנײרַא רענוד א טָאה טנוָא ןיא .סעגערּב יד רעּביא ויּב לופ ןרָאװעג ןענעו ןװַאטס עד .ייב ןוא ָאנזעינג .םָארטש ןטימ ןרָאװעג ןסירעגקעװַא זיא ןטעּב -רַא-דרע יד ןופ לייט ַא ,זייוװנעמַארטש טעּפַאאלכעג טָאה גער ַא .רעגַאל ןופ ןרעיומ-ץוש ענעטָאשעגנָא-שירּפ יד רעּביא ןוא טָאטש רעד רעּביא טעוװעשוּבעצ ךיז םרוטש רעקידארומ ַא טּטה

 סָאװ ,םיֿכרד עשלַאפ ןיא טײג רעריפ ריא סָאװ ,ײמרַא ןייק |
 -עג ןּבָאה ךס ַא .'למיה ןיא ןטשרעּבױא םעד אחינ טשינ ןעגיײז
 ןופ ןטלַאהעגּפָא טָאה ּבַאטש ןרַאפ ןוא ןַאלעטשַאק ןופ ןָאזרעּפ רעד רַאפ דובּכה-תארי רעד רָאנ ןוא ןאבָאלגַאז טימ ןטלַאה
 -ץשוּבעג ךיֹוא טָאה םרוטש רעד .ארומ טימ ןעװעג לופ טֿפער טשרע ןענעז רעצרעה יד רעּבָא .עיצַאטוּפעד יד ןקישסױרַא
 -ַאב ןעװעג ןענעז יז םגה ,ןרעױמ-דמַאז יד .רעהפיוא ןָא טעוו
 ןּבָאה ןטַאמרַאה ערעסערג ןוא ערענעלק יד זַא ,ןרָאװעג טקייװ  .צצ יװַא ןעגייז ,ןטעֿכאטש ןוא רעטיר ,רענייטש טימ טקיטסעפ
 ןגילרעטנא יײז רעטנוא טזומעג טָאה'מ ןוא ןעקגיז ןעמונעג
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 ףיא טשיורעג רעסַאװ סָאד טָאה סנגָארג עפיט יד ןיא .רעטערג
 .החונמ ןייק טֿכַארּבעג טשינ טָאה טֿכַאנ יד .ךױה יד שנעמ ַא
 -לַאװעג ,עינ לָאמַא סָאװ חרזמ ןופ טגָאיעגנָא טָאה העֿכיװ רעד
 -עג ןוא טליונקעג ךיז ןּבָאה עֿכלעװ ,סערַאמֿכ ןופ סנפיוה עקיד
 -עגסױרַא ןוא למיה ןרעּביא קַאנקעג ןקידארומ ַא טימ טרעלָאק
 ,סרענוד ,ןגער ןופ סַאּפַאז ןצנַאג רעיײז שזַארַאּבז רעּביא ןפרָאװ
  ןופ ןטלעצעג יד ןיא ןּבילּבעג ןענעז רעניד יד רָאנ ..,ןצילּב
 ,ןטנַאדנעמָאק יד וליפא ,עטסטלע יד ,ןריציפָא יד רעּבָא ,רעגַאל
 ןיא ןטלַאהַאַּב ךיז ןּבָאה ,ןַאלעטשַאק רעצעינעימַאק םעד ץוח ַא
 ןטימ ןעמַאזוצ ןעמוקעגנָא טלָאװ יקצינלעמֿכ ןעװ .טָאטש רעד
 ירעדיװ ןָא ןעמונעג רעגַאל םעד רע טלָאװ ,םרוטש ןקיזָאד

 - ,דנַאטש
 רעד םגה ,רעסעּב לסיּב ַא ןעװעג ןיוש זיא סנגרָאמוצ

 ןופ טניװ רעד טָאה ףניפ םורַא טשוע .,ןלַאפעג ךָאנ זיא ןגער
 -עגסיוא ךיז טָאה למיה רעיולּב ַא ,סערַאמֿכ יד ןּבירטרַאפ םורד

 שזַארַאּבז-טלַא ןופ טייז רעד ןיא ןוא ,רעגַאל ןרעּביא טײרּפש/
 ,ןגיוּב-ןגער רעקירילָאק-ןּביז רעקיטכערּפ ַא טניישעגפיוא טָאה
 ןגיוצעג ךיז קע ןייא טימ טָאה לּוגיע-ּבלַאה רעקיטֿכעמ ןייז סָאװ
 טָאה קע ןטייװצ ןטימ ןוא ,שזַאראּבז-טלַא טייז ענעי ףיוא זיּב
 --דלַאװ ןצרַאװש ןופ טיײקטֿכײפ יד ןגױז וצ ןגיוצעגסיוא ךיז רע
 ןופ ןָאפ ןפיוא ךיז טליּפשעג ןוא ךיז ןטיּבעג ןוא ןטֿכױלעג ןוא
 .סערַאמֿכ עקידנפולטנַא יד

 יד .טומ טימ ןרָאװעג לופ רעצרעה יד ןענעז טלָאמעד

 ףױרַא ןענעז ייז ןוא רעגַאל ןיא טרעקעגקירוצ ןּבָאה רעטיר
 ןכעליירפ ןטימ ןגיוא יד ןקיטעונָא ןרעיױמ עקישטילג יד ףיוא

 ןכעומש קידלמוט ןעמונעג דלַאּב טָאה'מ ,ןגיוּבנגער ןופ קילּבנָא

 ןטימ ןיא .ןָא-טגָאז ןמיס רעטוג רעקיזָאד רעד סָאװ ,ןפערט ןוא
 ןעמַאזוצ זיא רעֿכלעװ ,יקסװָאידָאלָאװ רעה רעּבָא טָאה ןענירד
 טלעטשרַאפ ,ןּבָארג עמַאס ןרעּביא ןענַאטשעג םענייא ךָאנ טימ
 :ןגירשעגסיוא ןוא טנַאה רעד טימ ןגיוא ענייז

 !רעטילימ !ןגױּב-ןגער ןרעטניה ןופ סױרַא טייג רעטילימ--
 טלָאװ רעֿכיװ ַא יװ ךיילג ,גנוגעװַאּב א ןרָאװעג זיא'ס
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 טימ ךיז טָאה ךָאנרעד ןוא ,ןשטנעמ ןסַאמ יד טרעדורעגפיוא
 "!טייֵב רעטילימ, :רעטרעװ יד .רעדליּפעג ַא ןּביוהע גפיוא לָאמַא
 םוצ ןרעױמ קע ןייא ןופ ,ל"פ ַא יװ ,ןגיולפעגֿכרוד ןענעז
 ןליונק ,ןסיוטש ,ןפוטש ךיז ןעמונעג ןּבָאה רענלעז יד .,ןטייווצ
 ןרָאװעג ןגיװשטנַא זיא ןוא ןבױהעגפיױא ךיז טָאה םרַאיל ַא
 סנעמעלַא ,טנעה טימ טלעטשרַאפ ןעװעג ןענעז ןגױא סנעמעלַא
 --טייקטייוו יד ןיא טדנעװעג טגנערטשעגנָא ןעווענ ןענעז ןקילּב
 עלַא ןּבָאה יֹוזַא ןוא--ןטסורּב יד ןיא טקַאהעג ןּבָאה רעצרעה יד
 קידנגנעה ,טסורּב רעד ןיא םעטָא םעד קידנטלַאהרַאפ ,טקוקעג
 / ןגגונּפָאה ןוא טייקרעֿכיזמוא ןשיװצ

 ךיז ןוא רעכעלטייד לָאמַא סָאװ טדנעלּבעג ןוא ןוטעג-דנעלּב ַא סעפע רעיוט ןקירילָאק-ןּביז ןרעטנוא טָאה לָאמַא טימ
 סָאװ טרעטנענרעד ךיז ןוא ,טיײקסייװ רעד ןופ טקורעגסױרַא
 ןּבָאה סע זיּב--רעקיטנעק לָאמַא סָאװ ןרָאװעג ןוא רעמ לָאמַא
 יד--ןענָאפ ןופ דלַאװ ַא רעטעּפש--ןַענָאפ ןויװַאּב ףוס םוצ ךיז
 .עג זיא סָאד--ןעלפייווצ טזָאלעג טשינ רעגנעל ןיוש ןּבָאה ןגיוא
 | | | ,רעטילימ ןעו

 -סױרַא ךיז יירשעגסיוא רעקזדלַאװעג ןייא טָאה טלָאמעד = }
 .ײרנַאּבמוא ןופ יירשעגסיוא ןַא ,ןטסורּב סנעמעלא ןופ .סירעג |

 | | :החמש רעֿכעלפ
 | !ימערטי !ימערעי !ימערעי-- |

 ַא .ןרָאװעג טלודעצ יװ טושּפ ןענעז רענלעז עטסטלע יד
 ןעגנורּפשעגרעּבירַא זיא ,ןרעיומ יד ןופ ןפרָאװעג ךיז טָאה לייט
 -רַאפ רעסַאװ טימ רעד ךרוד סופ-וצ ןפָאלעג ןוא ןּבָארג םעד
 רעטײװצ ַא תקלָאּפ עקידנעמוקנָא יד וצ טײקַֿאלּפ רענעסָאג
 . ךָאנ ,טֿכַאלעג ןּבָאה ערעדנַא :דרעפ יד וצ ןפָאלעג זיא לייט
 .סיוא יז רעדָא ,טנעה יד טגיילעגפיונוצ ,טנייװעג ןּבָאה ערעדנַא
 .גוא ,רעטָאּפ רעזנוא טייג סע, :קנדנפור ,למיה םוצ טקערטטעג
  .ַאב יד ןַא ,ןעניימ טנָאקעג טלָאװמ "!גיהנמ רעזנוא ,לאוג רעז
 ןוא טגיזַאּב זיא יקצינלעמֿכ ,ןעמונעגּפָארַא  .ןיוש זיא גנורעגַאל
 סטשריפ םעד ןענעז יניבל-יני .ןטלַאהעגּפָא זיא ןוחצנ) רעד
 -ץג ןיוש טָאה'מ זַא ױזַא ,רעטנענ לָאמַא סָאװ ןעמוקעגוצ ןקלָאּפ
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 .יװ ,ןעגנַאגעג ןענעז עטשרע יד .סנֿכײצ יד ןענעקרעד טנָאק

 ןוא ןקַאזָאק ,סרעטָאט סטשריפ ןופ ןקלָאּפ עטֿפײל יד ,דימּת

 עשידנעלסיא סיקצינֿפַאמ ןעזעג ןעמ טָאה יז רעטניה--ןֿכַאלָאװ

 -וה ןוא רענוגַארד יד ,ןטַאמרַאה סלעצרּוװ רעטייוװ--רעייגסופ

 ףױא ןֿכָארּבעג ךיז ןּבָאה ןוז רעד ןופ ןלַארטש יד .,ןקלָאּפ-ןרַאז

 עטקעטשעגסױרַא יד ןופ ןציּפש יד ףיוא ,סרעצנַאּפ ערעײז

 -גלַארטש ןוא עקידנענייש ןעגנַאגעג עלַא ןענעז ייז ןוא-- ןזיּפש

 .ןוחצנ ַא ןופ טגױרקַאּב ןעװעג ןיוש ןטלָאװ ייז יװ ,ךיילג ,עקיד

 ןענאטשעג ןיגנָאל רעה ןטימ ןעמַאזוצ זיא רעכלעוו ,יקסוטעשקס

 ,קלָאּפ ןיז טנעקרעד סנטייוורעד ןופ טָאה ,ןרעױמ יד ףיוא

 ענייז ןוא--שטשָאמַאז ןיא טזָאלעגרעּביא טַאהעג טָאה רע ןֿפלעװ -

 לָאמ רָאּפ ַא טָאה רע ;ןרָאװעג טור לסיּכ ַא ןענעז ןקַאּכ עלעג

 .ערעיהעגמוא ןַא סעּפע טלָאװ רע יװ ,ךיילג ,טמעטָאעגּפָא ףיט

 ץילּב ַא טָאה דיירפ ַא ןוא--טסורּב רעד ןופ ןפרָאװעגּפָארַא אשמ

 םיא רַאפ געט טקורעגנָא ךיז ןּבָאה סע לייװ .ןגיוא ענייז ןיא ןוטעג

 ןלײה סָאװ ,ןממַאק עשידלעה ןופ ןוא ימ רעֿכעלשטנעמרעביא ןופ

 ץעגרע ןייּפ ןוא רעצ םעד ןסױטשרַאפ ןוא ץרַאה סָאד ןטסעּבמַא

 ךָאנ ךיז ןּבָאה ןקלָאּפ יד .המשנ רעד ןופ ָאנד ןפיוא ּפָארַא ףיט

 -ּפָא ןױש ײז ןּבָאה טירש טרעדנוה ךרעּב ןוא טרעטנעניועד רעמ

 יד ךיוא ןפיולוצנָא ןעמוקעג ןענעז סע .רעגַאל ןופ טלײטעג

 סע ,טשריפ ןופ שרַאמנײרַא םוצ ןקוקוצוצ ךיז יזֹּכ ,עטסטלע

 ,יקסמעישּפ רעה יײז טימ ,ןטנַאדנעמָאק יירד יד ןעווקעג ןענעז

 רעה ,וַאטסָאנסַארק ןופ ַאטסָארַאטס רעה ,ישזנָארָאֿפ-ןיורק רעה

 ןקלָאּפ עשילױּפ יד ןופ ייס ,ןְריִציִפָא ערעדנַא עלַא ןוא ץרָאװק

 טײרפעגטימ ךיז ןּבָאה עלַא ייז .לייח ןשידנעלסיוא ןופ יײס ןוא

 רעד ,יקטנָארָאקצנַאל רעה סרעדנוזַאּב ןוא ,דיירפ סנעמעלַא טימ

 רַאפ ןוא ,רעריפ יװ ,רעטיר רעמ ןעוועג זיא סָאװ ,טנַאדנעמָאק

 טָאה רע .ץרא-ךרד טַאהעג קידנעטש רע טָאה םירוּבג-המחלמ

 גיא ימערעי ןענַאװ ןופ ,טייז יד ןיא ּבַאטש םעד ןגיוצעגסיוא

 :טרעהעג ןּבָאה עלַא זַא ,ךיוה יװַא טגָאזעג ןוא ןעמוקעגנָא |

 ּבעג ךיא ןוא רעריפ רעטסכעה רעזנוא טייג טרָאד טָא--

 ,ןצרַאה ןיימ ןיא קנַאד ַא ּפָא רעטשרע רעד םיא



 ירעגַאל ןיא ןיײגנײרַא ןעמונעג ןּבָאה ןקלָאּפ סטשריפ םעד
 ןּבָאה ייז רעּבָא .ןַאמ טנזױט ירד ןעװעג יז ןעגעז לּכח-ךסּב

 ןענעז סָאד ליװ--רעצרעה טנ:ױט טרעדנוה טומ טימ טלומעגנָא
 ןוכ םור ןטימ טקעדַאּב ןעװעג ןענעז סָאװ ,רענלעז ןעוועג ךָאד

 .גַאטסנָאק ןוא ;קוװּונֿכַאמ ,ווָארימענ ,עשטשיּבערהָאּפ ייּב ןוחצנ
 יד ךָאנ .טניירפ ןוא עטנַאקַאּב טסירגַאּב ךיז ןּבָאה סע .װּוניט
 ךיא טעשטַאקעגנײרַא ימ טימ ףוס םוצ ךיז טָאה ןקלָאּפ עטֿכײל
 ,ןטַאמרַאה ןעצ טריפעגטימ טָאה עֿכלעװ ,עירָעליטרַא סלעצרּוװ
 .רעכלעװ ,טשריפ רעד .אנוש םייּב עטפַקֿכרַאפ סקעז רעטנורעד

 ןרָאפעגנײרַא זיא ,ןקלָאּפ יד טרידעּפסקע שזַארַאּבז-טלַא ןופ טָאה

 רָאנ טָאה סָאװ ,ץלַא .גנאגרעטנוא-ןוז ןֿכָאנ ,טנװָא ןיא טשרע
 ןּבָאה רענלעז יד .ןפײלעגנגעקַא םיא זיא ,ןּבעל טימ טמעטָאעג
 יזַא רענעּפש-ךיק ןוא סלעקַאפ ,טֿכיל ,ןּפמָאל ענעדנוצעגנָא טימ
 טנָאקעג טשינ טָאה סע ןַא ,דרעפ סטשריפ םעד טלגנירעגמֹורַט
 רעגנעל ידּכ ,םיוצ רעד רַאּפ טּפַאֿכעגנָא ךױא סע טָאה'מ ,ןייג
 טשוקעג טָאה'מ ,דלעה ןופ קילּבנָא ןטימ ןגױא יד ןקיטעזוצנָ
 / -עג טשינ ריש ןעמ טָאה ןײלַא םיא ןוא ,םידגּב סטשריפ םעד
  ַאוַא וצ ןעגנַאגרעד זיא תובהלתה יד .סמערָא יד ףיוא טּפַאֿב

 ,ןקלָאּפ עשימייה יד ןוּב רענלעז יד זיולּב טשינ זַא ,הגרדנ
 ַא זַא ,טרעלקרעד ןּבָאה סעטָאר עשידנעלסיוא יד ךיוא רָחנ
 םורַא ּפוטשעג סָאד .תוריֿכש ןָא ןענִיד ייז ןלעװ רָאי לטרעכ

 רע זַא ,ױזַא ,רעסערג לָאמַא סָאװ ןרָאװעג זיא טשריפ םעז
 רע זיא ױזַא ןוא--ןכַאמ טנָאקעג טשינ טירש ןייק ןיוש טָאה
 . ײװ ,רענלעז טימ טלגנירעגמורַא ,דרעפ ןסייוו ןייז ףיוא ןסעזעג
 -ַאב ןוא ןעיירשעגסיױא יד וצ ןוא ,ןטּפעש יד ןשיװצ שריה 8
 טנװָא רעד .ןעמענ טלָאװעג טשינ קע ןייק רָאג טָאה ןעגנוסירג
 ןּבָאה למיה ןלעקנוט ןפיוא .רערעטױל ַא ,רעליטש ַא ןעועג זיא
 ןזיװַאּב ךיז ןּבָאה דלַאּב ןוא סנרעטש רעטנזיוט טצילבעגפיוא

 ןעגנַאגעגוצ זיא יקסנָארָאקצנאל רעה ןעװ דָארג .םינמיס עטוג
 יד ןופ רענייא טָאה ,ּבַאטש םעד ןבעגרעּביא םיא טשריפ םוצ
 -טֿכיל ַא ךיז ךָאנ קידנעיצ ,ןוא למיה ןופ ןסירעגפָא ךיז סנרעטש
 -נָאק ןופ טייז רעד ןיא ןלַאפעגּפָארַא שער ַא טימ רע זיא ,סַאּפ
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 ןוא ,ןעמוקנָא טלָאזעג טָאה יקצינלעמֿכ ןענַאװ ןופ ,וווניטנַאטס

 יד ןּבָאה-!ןרעטש סיקצינלעמֿכ זיא סָאד , .ןרָאװעג ןשָאלרַאפ זיא

 ."!ןמיס רעֿכעלרעּפנײשַאּב ַא !סנ ַא וסנ ַא--ןגירשעגסיוא רענלעז

 -יא ןעמיטש רעטנזיוט ןּבָאה "!רעגיז רעד ימערעי ןּבעל לָאז,

 - -עגוצ ןַאלעטשַאק רעצעינעמַאק רעד זיא ָאד ןוא ,טרזחעגרעּב

 ױדער ליװ רע זַא ,טנַאה רעד טימ ןֿפײצ ַא ןבעגעג ןוא ןעגנַאג

 / +טגָאועג טָאה רע ןוא ,ןרָאװעג ליטש לסיב ַא זיא'ס

 .ךיא רעּבָא ,ֿבַאטש םעד ןּבעגעג רימ טָאה גיניק רעד--

 ױאר רעמ ןענעז סָאװ ,רעגיז ,טנעה ענייד ןיא פא ךיז בעג

 .ןכרָאה ןלעפַאּב עניד רעטשרע רעד לי ךיא ןוא ,םיא רַאפ

 .ךיז ןטנַאדנעמַאק ערעדנַא עדייּב ןּבָאה--!ןיוא רימ ןוא--

 .ןפורעגנָא
 רעּבָא ,טשריפ םוצ ןגיוצעגסױא ךיז ןּבָאה ןּבַאטש ירד

 :טרעפטנעעג ןוא ןגיוצעגקירוצ טנַאה יד טָאה רע

 לעװ ךיא ןוא ,ןּבעגעג ןּבַאטש יד ךייא ּבָאה ךיא טשינ--

 : | .ןעמענּפָא טשיֿג רעּבירעד יז

 טָאה-ןיירד יד רעּביא רעטרעפ רעד וד יז ,יױזַא ביוא--

 .טגָאזעג יעלריפ
 -!ןטנַאדנעטָאק יד ןּבעל ןלָאז !יקצעיוװָאינשיװ ןבעל לָאז -

 ןברַאטש ןוא ןּבעל ןליו רימ--.ןגירשעגסיוא סרעטיר יד ןּבָאה

 !ןעמַאזוצ
: | 

 םעד ןּביוהעגפיוא דרעפ סטשריפ םעד טָאה עגר רעד ןיא

 עּנישוג עטּברַאפעג-טור-רוּפרוּפ יד ןוטעג לסיירט ַא טָאה ,ּפָאק

 ןּבָאה רעגַאל ןיא דרעפ עלַא זַא ,ןוסעג-עשזריה ַא קיטֿכעמ ןוא

 | . .ילוק ןייא ןיא טרעפטנעעגּפָא שזַא םיא

 יהחצנ ןופ גָאזנָא ןַא רַאפ ןעמונעגנָא ךױַא סָאד טָאה'מ

 -רעה יד ןיא ,רעייפ ַא טַאהעג ןגיא יד ןיא ןּבָאה רענלעז יד

 ןופ רעטיצ ַא ,ףמַאק ןֿכָאנ טשרוד רעד טנערּבעצ ךיז טָאה רעצ

 -טלע יד וליפא .סרעּפרעק יד ךרוד ןפָאלעגֿכרוד זיא תוכהלתה

 -ײגַאּב רענײמעגלַא רעד ןופ ןעמונעגֿפרוד ןעװעג ןענעז עטס

 ,ןעועג ללּפתמ ןוא טנייװעג טָאה רעקנעש-ןיורק רעד .,גנורעטס

 -ָאנסַארק רעה רעד ןוא ןַאלעטשַאק רעצעינעימאק רעה רעד ןוא
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 .ײד טימ ןּפַאלק ןעמונעג עטשרע יד ןּבָאה עטסָארַאטס רעװַאטס
 ףיוא ןפָאלעג ןענעז עֿכלעװ ,רענלעז יד קידנטײלגַאּב ,ןדרעוש
 ןיא טנעה יד קידנקערטשסיא ןוא ,ןרעיומ יד ןופ סעגערּב יד
 ןענַאװ ןופ ,טײז רעד וצ ןפורעג ײז ןּבָאה ,שינרעטסניפ רעד
 ,אנוש ןפיוא טֿכירעג ךיז טָאה'מ

 !טירג ןענעז רימ !רעדירּב עשיטניה ,טמוק-- |
 ןוא רעגַאל ןיא ןפָללשעג טשינ רענייק זיא טכַאנ ענעי

 -עג ןוא ןעיירשעגסיוא יד טֿכליהעג ןּבָאה ירפרעדניא זיּב שזַא
 ןוא ןּפמָאל יד ןופ ןעמַאלּפ עקידנשטשילב יד ךיז טלמיװ
 | יב .סלעקַאפ

 -ַאק יקסנַאהלָאשט ייּב גנוריּפשסיױוא רעד ןופ זיא ןענינַאב
 ןוא יקסוָאקַארעש רעּבײרש-ןיורק רעה רעד ןעמוקעגקירוצ ןעימ
 ףניפ ןענופעג ריז טָאה רעכלעװ ,אנוש ןגעװ העידי ַא טכַארּבעג

 -ַא טימ ףמַאק ַא טריפעג טָאה ןטסָאּפרָאפ רעד .רעגַאל ןופ ליימ
 ןעמוקעגמוא םיא ןיא ןענעז סע ;הנחמ רעשירעטָאט רערעסערג
 עקיטֿכיט רָאּפ ַא ןוא שטיסקעלָא רעה ,יקסוָאקנַאמ ןרע ייווצ יד
 רעטניה זַא ,טגָאזעג ןּבָאה ענעגנַאפעג עטֿכַארּבעגט'מ יד .רענלעז

 רעצנַאג רעד טימ יקצינלעמכ ןוא ןַאֿכ רעד ןעײג הנחמ רענעי
 תונֿכה ןיא ןוא שינעקוקסיוא ןיא רעּבירַא זיא גָאט רעד .טכַאמ
 -נעװק רעגנַאל ַא ןָא טָאװ טשריפ רעד .גנוקידייטרַאפ רעד וצ
 סָאד טרדסעגסיוא טָאה ,עדנַאמָאק-טּפױה יד ןעמונעגנָא שינעלק
 ןצ ךיז ױזַא יװ ,ןייטש וצ טָאה רע ּוװ ,ןדעי טמיטשַאּב ,לייח
 רעגַאל ןיא .ףליה וצ ןעמוק ערעדנַא ױזַא יװ ןוא ןקידייטרַאפ
 .קירוצ זיא ןילּפיצסיד יד ;גנומיטש עטסעּב יד טשרעהעג טָאה
 ,שינעשימעצ רעקילָאמַא רעד טָאטשנָא ןוא ,ןרָאװעג טלעטשעג
 --טייקרעכיזמוא ןוא ןעגנונדרָארַאפ יד ןופ טײקטרעטנָאלּפרַאפ
 גָאטימ זיּב .טייקטקישעג ןוא רדס ןעזעג םוטעמוא ןעמ טָאה
 סנטסָאּפ-הרימש יד .סעיציזָאּפ ערעייז ףױא ןעװעג עלַא ןענעז
 ךיז טוט סע סָאװ ,ןעװעג עידומ עגר עדעי ןּבָאה רעגַאל ןרָאפ
 ןרָאװעג טקישעגסױרַא ןענעז סָאװ ,רעניד יד .הביבכ רעד ןיא
 -ַאּפ ןוא ןעלטימ-סנּבעל ןעמונעג ןּבָאה ,ךעלפרעד עטנָאנ יד ןיא
 סָאװ ,רענלעז יד .ןּפַאכ טזָאלעג רָאנ ךיז טָאה סע ליפיו ,עש
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 טרעדױלּפעג ךעליירפ ןּבָאה ,ןרעױמ יד ףיוא ןענַאטשעג ןענעז

 קידנעלמערד .,טֿכַארברַאפ ןעמ טָאה טֿכַאנ יד ןוא ,ןעגנוזעג ןוא

 ןיא ,דרעװש רעד ףױא טנַאה רעד טימ סנפיוה-רעייפ יד ייּב

 ךיז עגר עדַאיל ַא טלָאװ םרוטש רעד יװ ךיילג ,טייקטיירג אזא

 ,ןּביױהעגנָא
 -צרַאװש ןעמונעג סעּפע עקַאט ךיז טָאה גנַאגפיוא-ןוז ןטימ

 ןעגנלקעג ןּבָאה ןקָאלג יד .ץעיָאינשיװ ןופ טייז רעד ןיא ןעל

 ,עגנַאל יד ןּבָאה רעגַאל ןיא ןוא ,םרַאלַא ףיוא טָאטש רעד ןיא

 טײקמַאכַאװ יד טקעװעג ןטיימורט יד ןופ תולוק עֿכעלרעמָאי

 ףיוא ןעגנַאגעגסױרַא ןענעז ןקלָאּפ-רעיײג-סופ יד .רענלעז יד ןופ

 ,עירעלַאַאק יד ןענַאטשעג זיא יז ןופ טקורענּפָא ,ןרעױמ יד

 וצ ןפרַאװ וצ ךיז ןכייצ ןטשרע ןפיוא ןעװעג טיירג זיא עֿכלעװ

 ךיז ןּבָאה ןּבָארג ןופ גנעל רעצנַאג רעד ןיא ןוא ,עקַאטַא רעד

 ענעדנוצעגנָא יד ןופ ךעלעקײק-ךיור ךיוה רעד ןיא ןבהעג

 ,ןטיונק-ןטַאמרַאה

 ףיוא טשריפ רעד ןזיװָאּב ךיז טָאה עגר רעּבלעז רעד ןיא

 -ילּכ ענרעבליז ןיא ןעװעג רֶע זיא ןוטעגנָא ,דרעפ ןסייוװ ןייז

 םינּפ ןײז ףיוא ןיא הגאד עטסדנימ יד .םלעה ןָא רעּבָא ,ןייז

 ןגָאלשעג םיא טָאה טייקכעליירפ ַא ,אּברדא ;ןעװעג קיטנעק טשינ

 ,םינּפ ןוא ןגיוא יד ןופ
 --:טסעג ןּבָאה רימ !ןרעה עקידענג ,טסעג ןּבָאה רימ--

 יד ןופ גנעל רעד ןיא קידנרָאפכרוד ,טרזחעגרעּביא רע טָאה

 ,ןרעיומ
 שירעג ַא טרעהעג ךיז טָאה'ס ןוא ליטש ןרַיװעג זיא'ס

 ןזָאלּבעג:ָא ָאד טָאה לטניװ עטֿכײל סָאד עכלעװ ,ןענָאפ יד ןופ

 רעד טָאה לייוװרעד .ךעלעקעטש יד םורָא טלקיװעגמורא ָאד ןוא

 ןע:ענמורַא טנָאקעג םיא טָאה'מ זַא ,ױזַא טרעטנענרעד ךיז אנוש

 | , ,גיוא ןטימ

 יקצינלעמֿכ טשינ ,עילַאװֿפ עטשרע יד ןעװעג זיא סָאד

 ןופ ןענַאטשַאּב זיא סָאװ ,ןטסָאּפרָאּפ ַא רָאנ ,ןַאֿכ ןטימ ןײלַא

 ,הנגיופ טימ טוּפָאװַאּב ,סרעטָאט ענעּבילקעג טנזױט קיסיירד

 סרעדנוה ףניפ טנוױט יד קידנּפַאֿכרַאפ .ןדרעװש ןוא ןסקיּב
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 ,ןעלטימסנבעל ךָאנ ןרָאװעג טקישעגסױרַא ןענעז סָאװ ,ךעלגניי
 .רעד ,ץעיװָאינשיװ ןופ ןעייר עטכידעג ןיא ןעגנַאגעג ייז ןענעז
 ןוא הנבל-ּבלַאה רעגנַאל ַא ןיא ןגיוצעגסיוא ךיז ײז ןּבָאה ךָאנ
 -טלַא וצ טיײז רעקידרעּביאנגעקַא רעד ןופ ןרָאפרַאפ ןעמונעג
 | | .וצ שזַארַאּבז

 טָאה רע יװ םעדכָאנ ,טשריפ רעד רעּבָא טָאה ליײװרעד
 -ַאּבַא ןבעגעג ,ןטסָאּפרַאפ ַא רָאנ ןיא סָאד זַא ,טגייצרעּביא ךיז
 ךיז ןּבָאה סע .סנּבָארג יד ןופ סױרַא ןלָאז רעטייר יד זַא ,לעפ
 ךיז ןעמונעג ןּבָאה ןקלָאּפ יד ,עדנַאמָאק ןופ ןעמיטש טרעהרעד
 ןופ ןעניּב יד יװ ,ןרעיומ יד רעטניה ןוּפ ןײגסױרַא ןיא ןריר
 ןשטנעמ טימ לופ ןרָאװעג זיא חטש רעֿכַאלפ רעד .קָאטשניּב ַא
 סרעטסיימטיר יד ןעזעג ןעמ טָאה סנטייװ רעד ןופ .דרעפ ןוא
 יד טלעטשעגסױא ןּבָאה עֿכלעװ ,טנַאה רעד ןיא ןויּפש יד טימ
 --טֿפרָאנשעג קידעּבעל ןּבָאה דרעפ יד .טכַאלש רעד וצ ןקלָאּפ
 .ןעייר יד ןּפָאלעגֿכרוד ןעשזריה ַא זיא טייצ וצ טייצ ןופ ןוא
 ייװצ טקורעגסױרַא עסַאמ רעקיזָאד רעד ןופ ךיז ןּבָאה ךָאנרעד
 טימ ךיז ןּבָאה ייז ןוא ןקַאזָאק ןוא סרעטָאט סטשריפ ןופ ןקלָאּפ
 ךיז יײז ןּבָאה סנגיוּב יד ;סיױרָאּפ ןיײג טזָאלעג טירש ענּבירד
 --ךעלטיה יד טלקניפעג ןּבָאה סע ,סעצײלּפ יד ףיוא טלקָאשעג
 ץיּפש רעד ןיא ןוא ,קידנגייװשליטש ןעגנַאגעג ןענעז ײז ןוא
 דרעפ סָאד ןֿכלעװ רעטנוא ,לושרעיוו רעלעג רעד ןטירעג זיא
 ןיא קידנגנעהּפָארַא ץליוו עדעי ,עגושמ יװ ,ןפרָאװעג ךיז טָאה
 ןלעװ טלָאװ סע יװ ךיילג ,סעטיּפָאק עטשרעדָאפ יד טפול רעד
 ,למוט ןיא ןפרַאװנײרַא ךיז רעֿכיג סָאװ ןוא םיוצ םעד ןסיירעצ

 ןיא ןייק טקעלּפַאּב טשינ טָאה למיה ןופ טייקיולּב יד
 --רעקיטֿכױֿכרוד ַא ,רעלעה ַא ןעװעג זיא גָאט רעד ,עלערַאמֿכ
 .טנַאה רעד ףיוא יװ ,ןעזעג ייז טָאה'מ ןוא

 .טלַא ןופ טייז רעד ןיפ ךיז טָאה עגר רעּבלעז רעד ןיא
 -ַאּב טשינ טָאה רעֿכלעװ ,רעגַאל סטשריפ םעד ןזיװַאּב שזַארַאּבז
 -עג ךיז רע טָאה טציא ןוא ,לייח ןצנַאג ןטימ ןייגוצניירא ןזיוו
 יז ןלָאז סרעטָאט יד זַא ,קידנּבָאה ארומ ,תֹוחוּכ עלַא טימ טגָאי
 -עג טשינ ןענעז יז רעּבָא .לָאמ ןייא טימ ןעמענמורַא טשינ
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 רעד ךיז טָאה דלַאּב ןוא ןגױא ערעײז ןופ ןלױהרַאפ ןּבילּב
 .מיא ןצנַאג ןטימ םיא וצ טוָאלעג לוגיע-ּבלַאה רעגנַאל רעצנאג
 ןרעיוא יד וצ ןגָארטרעד ךיז ןּבָאה ":ַאלַא; :ןעיירשעג יד .טעּפ
 ;ןןרעױמ יד ףיוא ןענַאטשעג ןענעז סָאװ ,רעייגסופ יד ןופ
 .ףליה ןצ ,רעֿכיװ ַא יװ ,ןגיױלפעג ןענעז ןקלָאּפ סלושרעיו

 רעגַאל םוצ ןפָאלעגוצ רעֿכיג זיא לוגיע-ּבלַאה רעד רעּבָא
 ןצרַאװש ַא טימ יװ ,עגר ןייא ןיא טלטרַאגעגמורַא םיא טָאה ןוא
 סרעטָאט טנזיױט רָאּפ ַא ןּבָאה טייצ רעּבלעז רעד וצ ןוא ,סַאּפ
 ,ןלושרעיוו וצ ןוטעג ףרָאװ ַא ךיז לייהעג ןֿכעלשטנעממוא ַא טימ
 טָאה טשרע ָאד ןוא .ןעלגנירוצמּורַא ךיוא םיא ךיז קידנעימַאּב
 .טקישעג יד ןוא טײקטינעג סלושרעיװ ןענעקרעד טנָאקעג ןעמ
 יז טפיולרַאפ ןעמ זַא ,קידנעעז םורָאװ .רענלעז ענייז ןופ טייק
 ןּבָאה ,טייז רעקניל רעד ןופ ןוא רעטֿכער רעד ןופ געװ םעד
 ,ןטייז יד ןיא ןוטעג גנורּפש ַא ןוא ירד ףוא טלײטעצ ךיז ייז
 --ייווצ ףיוא ךָאנרעד ,ריפ ףיוא טלייטעצ ךיז ײז ןּבָאה ךָאנרעד
 טימ ןעיירדמוא ךיז טזומעג אנוש רעד טָאה לָאמ סעדעי ןוא
 -צג טשינ םענייק רע טָאה ךיז רַאפ לייו ,עיניל רעצנַאג רעד
 ןפיוא ןטשרע .ןסירעג ןיוש םיא ןעמ טָאה לגילפ יד ןוא ,טַאה

 רעּבָא ,םינּפ לא םינּפ ןײטש ןּבילּבעג יז ןענעז לָאמ ןטרעפ
 ,טרָא ןטסֿכַאװש ןיא ןפירגעגנָא תֹוחוּכ עלַא טימ טָאה לושרעיוו
 םעד רעטניה ןענופעג ךיז לָאמַא טימ ןוא ןסירעגֿכרוד סע טָאה
 םרוטש ַא יװ ,זיא ןוא טזָאלענּפָא םיא רע טָאה טלָאמעד .אנוש
 םיא ןלעװ ענעי סָאװ ,קידנגרָאז טשינ ,רעגַאל םוצ ןפָאלעג
 יי | ,ןגָאיֿכָאנ דלַאּב

 ךיז וצרעד ןּבָאה סָאװ ,רענלעז עטװּורּפעגסױא עטלַא יד
 .עטנּפָאװאּב יד טימ ךיז ןּבָאה ,ּפָארַא ןרעיױמ יד ןופ טקוקעגוצ
 :קידנעיירשסיױא ,ןדנעל יד ןיא טּפַאלקעג טנעה

 .טיר סטשריפ םעד רָאנ !ןפערט ייז ןלָאז ןליוק יד זַא--
 !ױזַא ןריפ סרעט:יימ

 .גײױַא ךיז ןילק ןפרַאש ַא טימ לּושרעיװ טָאה לייוורעד
 ןוא ,רעגַאל םעד ןעמונעגמורַא טָאה סָאװ ,גניר ןיא ןטינשעג
 ןופ ףוג םעד ךרוד-טּפַאלק לייב ַא יו ,טּפַאלקעגֿכרוד יוזַא םיא
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 'טימ יד ןיא ןסירעגנײרַא ךיז רע טָאה ןיע-ףר הֹּכ ןוא ,רענלעז א
 --ענייא טרעקַאלפעצ ךיז ןטלַאלש ייווצ טָאטשנָא טָאה טציא
 ןפרָאװעגסױרַא ,גנוטסעפ .עֿכעלגעװַאּב ַא יװ ,רעגַאל רעד טָאה דלעפ ןופ טימ רעד ןיא .ענעסיּברַאפ רעײז ַא רעּבָא רַאפרעד
 ךיז ןּפוטש ָאד .ןסקיּב ןופ רעּפַאלקעג ַא ,םרַאיל ַא ,רעדורעג ַא ןענַאטשעג ןיא טימ רעד ןיא ,רעטייר ןָא ןפָאלעג דרעפ ןענ .עז לּבריװ ןרעטניה ,לּבריװ רעקידלַאװעג ַא יװ סעפע ,סטעוװעד .ליװעצ ַא ,למיװעג ךעלגעװַאּב ַא טלצרַאװשעג ךיז טָאה םורַא ןוא םֹורַא ןוא--רעייפ טימ ןגיּפשעג ןוא סעּפויס-ךיור | עגנַאל

 .ןסײרֿכרוד טשינ ךיז ןעמ טזָאל טרָאד ,ערעדנַא יד ךרוד ענייא
 ךיז טָאה ױזַא ,טניה ענעסיּברַאפ יד ןגעקַא ןייצ עסייוו יד טימ ךיז טקידיײטרַאפ ריזח רעדליוו רעטלגנירעגמורַא ןַא יו טקנוּפ
 .טימ ערַאמֿכ רעשירעטָאט רעד ןגעקַא טקידיײטרַאּפ רעגַאל רענעי
 -וק רעגַאל ןופ םיא טעװ סע זַא ,גנונּפָאה רעד סימ ןוא שואיו
 ,סלושרעיוו יװ ,ערעסערג ךָאנ ַא ,ףליה ַא ןעמי

 טסייר טניװ רעד סָאװ ,ןעמולב ןופ ךעלטעלּב עטױר :טניײמעג טסלָאװ--רענוגַארד סיקסווָאידָאלָאװ ןוא סלעשוק ןופ קער עטיור יד ןוטעג-דנעלּב ַא עקַאט חטש ןפיוא ןּבָאה ןכיג ןיא ןוא
 ןוא ערַאמֿכ רעשירעטָאט רעד וצ ןּפָאלעגוצ ןענעז ײז ,רעטנורַא
 ןיא זַא ,ױזַא דלַאװ ןצרַאװש ַא ןיא יװ ,ריא ןיא ןפָאלעגנײרַא
 רָאנ ,ןעזעגסױרַא טשינ ןיטולחל יז ןעמ טָאה םורַא עליו א
 יד .רעסערג ךָאנ ןרָאװעג זיא רעטנָאלּפ רעד ןוא לינק יד
 טייג טשריפ רעד סָאװרַאפ ,טשודיחעג ןליפא ךיז ןּבָאה רענלעז
 עקידנגונעג טימ עטלגנירעגמורַא יד ףליה וצ לָאמַא טימ טשינ
 רע לייוו ,טּפעלשרַאפ סָאד ןויּכּב טָאה טשריפ רעד רעּבָא ,תוחוּכ
 . ןעגנוקרַאטשרַאּפ ערעסָאװ ,שוחּב ןזייוו טלָאװעג .רענלעז יד טָאה
 .וצ ןוא טומ רעיײז ןּבײה םעדֿכרוד ןוא--טריפעגוצ יז טָאה רע
 םינּפא ,ןרָאװעג ךַאװש זיא רעגַאל ןיא רעייפ סָאד רעּבָא י | .תונּכס ערעסערג ךָאנ וצ ןטיירג
 רעדָא ,ןענעדָאלוצנָא טַאהעג טשינ טייצ ןייק ןיוש ןּבָאה ייז ןַא
 -רעד .טציהרעד ליפוצ ןױש ךיז ןּבָאה ןסקיּב יד ןופ ןרֶער יד
 לָאמַא סָאװ ןרָאװעג סרעטָאט יד ןופ םרַאיל רעד זיא רעּבָא רַאפ
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 -ןרַאװה ירד ןוא ןֿכײצ ַא ןבעגעג טָאה טשריפ רעד .רעטער*
 ,עדנַאמָאק סיקסוטעשקס רעטנוא רענעגייא ןייז רענייא ,ןקלָאּפ
 -ירד רעד ,וַאטסַאנסַארק ןופ סעטסָארַאטס םעד רעטייווצ רעד
 ךיז ןּבָאה ,גנוריפ סיקסװָאלגיּפ רעה רעטנוא רעֿכעלגיניק ַא רעט
 ןפָאלעגוצ ןענעז ייז ,טֿכַאלש רעד וצ רעגַאל ןופ טזָאלעגסױרַא
 -ֿכרוד לָאמא טימ ייז ןּבָאה ,טעּפמיא ןצנַאג ןטימ קידנפיײרגנָא ןוא
 ,ןבירטעצ םיא ייז ןּבָאה ךָאנרעד ,גניר ןשירעטָאט םעד ןסירעג
 ,רעדלעו יד וצ טרַאּפשעגנײרַא ,חטש ןֿכַאלפ ןפיוא טשטעווקעצ
 ,רעגַאל ןופ ליימ ל?טרעפ ַא ףיוא טגָאיעג ןוא--טּפַאלקעצ לָאמַאכָאנ
 :טגסיוא-דיירפ ןשיװצ זיא רעגַאל רעטלגנירעגמורַא רעד ןוא
 יד ןיא ןפָאלעגנײרַא םולשּב ײרעלַאנקעג-ןטַאמרַאה ןוא ןעיירש
 | ,סנגָארג

 רעטניה זַא ,טריּפשעג ןּבָאה עֿפלעװ ,סרעטָאט יד רעּבָא |
 /-צג םלענ טשינ ללּכ ןענעז ,ןַאֿכ רעד ןוא יקצינלעמכ טייג יז
 יינספיוא ךיז ייז ןּבָאה ןֿכיגניא ,אברדא :ןגױא יד ןופ ןרָאװ
 םעד ןפָאלעגמורַא יז ןענעז ןעײרשעגסױא-ַאלַא טימ ןוא ןזיװַאּב
 -נָאג ןוא ןֿכַאילש ,ןגעװ יד ייּברעד קידנעמענרַאפ ,רעגַאל ןצנַאג

 םוצ ןּביױהעגפיוא דלַאּב ךיז ןּבָאהס עכלעװ ןופ ,רעפרעד עטר
 ירעד ךיז ןּבָאה ייז ןופ ךס ַא .ךיור ןצרַאװש ןופ ןלייז למיה

 טףש ַא יז ןגעקַא ךיז ןּבָאה דלַאּב ןוא סנּבָארג יד וצ טרעטנענ
 ןופ ןוא טשריפ ןופ רעגלעז יד זײװנּפורג ןוא ןייוומידיחי ןוטעג
 -ַארד ןוא עשיֿכָאלָאװ ,עשירעטַאט יד ןופ סרעדנוזַאּב ,לייח-ץוש

 ,ןקלָאּפ -רענוג

 טנָאקעג טשינ ךיז ןפמאק עקיזָאד יד ןיא טָאה לושרעיוו
 םעד ןקידייטרַאפ םייּב זיא רע יװ םעדֿכָאנ לייו ,ןקילייַיַאּב

 ןגעלעג רע זיא ,ּפאק ןיא לָאמ סקעז ןרָאװעג ןֿכָאטשעג רענַאל
 ,יקסוָאידָאלָאװ רעה זיא רעּבָא רַאפרעד ,טלעצעג ןיא םישוח ןָא
 ,טולּב ןופ טױר ןעװעג קַאר ַא יװ ןצנַאגניא ןיש זיא רע םגה
 רעטשרע רעד ךיז טָאה רע ןוא טאז ןעװעג טשינ ץלַא ךָאנ
 ןטלַאהעגנָא ןּבָאה ןפמַאק עקיזָאד יד .רעגַאל ןופ טזָאלעגסױרַא
 יד ןופ רעטיו יד ךיוא ןוא רעייגסופ יד ןוא טנװָא ןזיּב שזַא
 -רָאפ ַא וצ יװ ,טקוקעגוצ ייז וצ ךיז ןּבָאה ןקלָאּפ עקידסחוימ
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 ,זײװנּפורג ןסיוטשעגנעמַאזצ ,טלגנַארעג ךיז טָאה'מ .גנולעטש
 .טייהרעקידעּבעל ענעגנַאפעג טפַאֿכרַאפ טָאה'מ ,זייוומידיחי רעדָא

 םענייא טָאה רע יװ םעדֿכָאנ ,לָאמ סעדעי זיא לַאכימ רעה ןוא

 ןייז :ןעגנַאגעגקירוצ רעדיוו ,רעגַאל םוצ טריפעגוצ ןוא טּפַאטרעד

 -טֿכַאלש ןצנַאג ןרעּביא טרעטנַאלּפעגמורַא ךיז טָאה רידנומ רעטיור

 ןופ יקסנָארָאקצנַאל רעה םעד שזַא טָאה יקסוטעשקס זַא ,דלעפ
 -נייועגרעסיא סעּפע ףיוא יװ ,םיא ףיוא ןזיװעגנָא סנטייוורעד
 טעּפעשטעגּפיונוצ ךיז טָאה רֶע ןעװ לָאמ סעדעי לײװ ,ספעל

 רעטָאט םעד טָאה רענוד א :טנימעג וטסלָאװ ,רעטָאט ַא טימ

 טנַאקעג טשינ םיא טָאה לַאכימ רעה םגה ,ַאּבָאלנַאז .ןפָארטעג

 ןבעגעגוצ םיא ,רעױמ רעד ןופ קידנעײרשּפָארַא טָאה ,ןרעהרעד

 -לעז יד וצ טדנעװעג ךיז רע טָאה טײצ וצ טײצ ןופ ןוא סומ

 :טגָאזעג ןוא ,ןענַאטשעג םיא םורַא ןענעז סָאװ ,רענ

 ךיז טנרעלעג םיא ךיא ּבָאה סָאד !ןרעה עניימ ,טקוק--
 ,תונמאנב !םיא ךָאנ זיא ןיוש !טוג .דרעװש ַא טימ ןייגמוא
 !רימ וצ ןייז ךילג רע טע בורקּכ

 רעפמעק יד ןוא--ןעגנַאגרַאפ ןוז יד ןיא יניגל-יניּב רעּכָא

 ןכלעװ ףיױא ,דלעפ סָאד ןוָאלרַאפ ןעמונעג זייװקיצניג ןּבָאה
 .םירגּפ עֿכעלשטנעמ ןוא עשידרעפ רָאנ ןּבילּברַאפ ןענעז סע

 רעד וצ ןעגנילק ןעמונעג רעדיװ ןעמ טָאה טָאטש רעד ןיא
 ,הלפּת-טנוװָא

 זיא רעטסניפ רעּבָא ,ךעלעמַאּפ ןלַאפעגוצ זיא טֿכַאנ יד
 .ןעמַאלּפ ןטֿכױלעג ןבָאה םורַא ןוא םורַא ליײװ ,ןרָאװעג טשינ

 .ףוירטס ,יקנַאלּבו" ,עצישזַאּב ,עצישטשָאלַאז טנערּבעג ןּבָאה סע
 ,הביבס עצנַאג י" וא--ַאקוולכַאװ ,עשזדורַאז ,עציװָאטערק ,ווָאק
 ןיא ןיא ןענאטשעג ןיא ,טֿכײרגעג טָאה גיױא סָאד טײװ יװ
 ןרָאװעג ןענעז טֿכַאנ רעד ןיא ןליונק-ךױר יד .רעייפ שילעה
 ןופ ןָאפ ןכעלטיױר ןפיױא ןטֿכױלעג ןּבָאה סנרעטש יד ,טױר
 .לעװ יד ןוח וּביױהעגפיוא ךיז ןּבָאה ?גייפ ןופ סערַאמֿכ ,למיה
 טײרדעג ְךיי ןוא רעדליּפעג קידארומ ַא טימ ןװַאטס ןוא רעד
 יד ףױא .זעמַאלּפ עקידנעילפ יװ ,ללח םענַױטֿפױלַאּב םעד ןיא
 המיא ןַא קילּבנָא רעכעלנייוועגמוא רעד טָאה רעגַאל ןיא תומהּב
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 .ןעשטיר ךעלרעמָאי ןעמונעג ןּבָאה ייז ןוא ןפרָאװעגנָא
 ןשיוצ טערעג רענלעז עטלַא יד ןּבָאה-ןייז טשינ ןָאק'ס--

 ןדניצרעטנוא לָאז הנחמ עשירעטָאט ענעי זַא-.ןּבָארג ןיא ךיז

 יד טימ ןילַא יקצינלעמֿכ ןָא סָאד טקור אמּתסמ ;רעײפ ַאַא
 | .סרעטָאט עלַא טימ ןוא ןקַאזָאק

 לי ,תורעשה עטסוּפ ןיײק ןעװעג טשינ ןענעז סָאד ןוא
 יד טכַארּבעג יקסוָאקַארעש רעה טָאה רעירפ גָאט ַא טימ ןיוש
 ןרישרַאמ ןַאֿכ רעד ןוא ןַאמטעה רעשזָארַאּפָאז רעד זַא ,העידי
 רעֿכיז יז ףיא רעּבירעד טָאה'מ ,ןטסָאּפרָאפ םעד ךָאנ דלַאּב

 וסנּבָארג יד ןיא ןעװעג עלַא ןעגעז רענלעז יד .טקוקעגסיוא
 ןּבָאה רעצרעה סנעמעלַא .סמרוט ןוא רעכעד יד ףיוא קלָאפ סָאד
 -ריק יד ןיא טעּפילֿכעג ןּבָאה רעּבײװ יד .קיאורמוא טּפַאלקעג
 יד .טנעמַארקַאס ןטסקילײה םוצ טנעה יד קידנקערטשסיוא ,סעכ
 ַא יװ טָאה ,ץלַא ןופ רעגרע ןעװעג זויא סָאװ ,גנוטרַאװרעד
 .רעגַאל ןוא סָאלש ,טָאטש יד ףיוא טקירדעג אשמ ערעייהעגמוא

 ךָאנ זיא טכַאנ יד .טרעױדעג טשינ גנַאל טָאה'ס רַחּבָא

 ןּבָאה טנָאזירָאה ןפיוא ןעװ ,ןלַאפעגוצ ןעװעג טשינ ןצנַאגניא
 .ניה ,ןעייר עשירעטָאט ןוא עשיקַאזָאק עטשרע יד ןזיװַאּב ךיז
 .עטסטנוױט ,עטסטרעדנוה ,עטנעצ ,עטירד ,עטייװצ יד ייז רעט
 -עגסיוא לָאמַא טימ ךיז ןּבָאה רעדלעװ עלַא :טניימעג טסלָאװ

 ןּבָאה םנחּב .שוַארַאּבז ףיוא ןרישרַאמ ןוא ןעלצרָאװ יד טימ ןסיר
 יװ ;ןעיײר עקיזָאד יד ןופ קע ןַא טכוװעג ?גױא עֿכעלשטנעמ יד
 סָאד טלצרַאװשעג ךיז טָאה ,טֿכײרגעג טָאה קילּב רעד טיי
 ןרָאװעג ןלַאּפרַאפ זיא סָאװ ,למיוװעג עשידרעפ ןוא עכעלשטנעמ

 -עג ןענעז יײז ,טיײקטייװ רעד ןופ ןעמַאלּפ ןוא ןֿכױר יד ןיא

 טקעדַאּב רעֿכלעװ ,קירעשייה ַא יװ רעדָא ,סערַאמֿכ יװ ןעגנַאג

 רַאפ .עכַאמ רעכעלקערש ,רעֿכעלגעװַאּב ַא טימ הביבס עצנַאג יד

 ,תולוק עֿכעלשטנעמ ץֹּפ םורּבעג קידהמיא ַא ןעגנַאגעג זיא יז
 ןופ ןציּפש יד ןשיװצ דלַאװ ןיא טשיור סָאװ ,רעֿכיװ ַא יו

 ףיוא ןטלַאהרַאפ ךיז ןּבָאה יז ןעװ ,רעטעּפש .סענסָאס עטלַא
 -רעדנַאנַאפ ןעמונעג ךיז ייז ןּבָאה ,ליימ לטרעפ ַא ןופ קחרמ ַא

 | .טרעײפ-טֿכַאנ ןדניצנָא ןוא ןגייל
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 --טעשטּפעשעג רענלעז יד ןּבָאה--סרעייפ יד טעז ריא--
 | / . .נוא ןופ טנָאנ יװַא ןענעז ײז

 --ןיקסוטעשקס וצ טגָאזעג ַאּבָאלגַאז טָאה--!ַאירַאמ .,סוזעי--
 ןייק טשױנ ריּפש ךיא ןוא רימ ןיא טציז ביל א זַא ,ךייא גָאז'3כ
 עלַא יײז לָאז רענוד ַא זַא ,ןלעװ רעסעּב טלָאװ'ֿכ רעּבָא ,ארומ
 יא לָאצ רעיײז ,ביל רימ זיא טָאג יװ .ןגָאלש-טױט ןגרָאמ זיּב
 -ערג ןײק ,ךיז טכַאד ,ןיוש טעװ טפשוהי-קמע ןיא .סיורג וצ
 סָאװ ,ךייא טעב'5 ,רימ טגָאז ןוא .ןייז טשינ םלוע רערעס
  רעשיטניה ַאזַא טשינ טלָאװ ?םינלזג עקיזָאד יד ןליוו ךעלטנגייא
 / ןוא םייה רעד ןיא ןציז טלָאװ רע ןעװ ,ןוטעג רעסעּג רעדורּב
 טָאג זַא ,קידלוש רימ ןענעז סָאװ ?רַאה ןייז טנידעג ךיז קיאור
 . ןוא סעמַאֿכ סלַא ייז ןוא סעצישטֿכַאלש סלַא ןפַאשַאּב זנוא טָאה

 ןָא ךימ טּפַאֿכ החיצר יד !ופט ?ןייז קינעטרעטנוא ןסייהעג יז
 יז ןלָאז רענָא ,ןגיילוצוצ הֹּכמ ַא וצ ,ךיא ןיּב שטנעמ רעטוגַא
  ןּבָאה ןטייהיירע ליפוצ ,ןעגנערּבסױרַא טשינ םילּכ יד ןופ ךימ
 ךיז יז ןּנָאה עקַאט רַאפרעד ןוא ,טױרּב ליפוצ ,טַאהעג יז

 טציא ןוא--רעייש ַא ןיא ןײמ יד יװ ,טרעמעג ןוא טרעּפֿכורפעג
 .ָאד ןַארַאפ !טרַאװ !טרַאװ .ץעק יד ףיֹוא ןפרַאװ ךיז ייז ןעײג
 - ןַאבָאלגַאז ,רעטייװצ ַא ןוא ,אמערַאי טשריפ טסייה סָאװ ,ץַאק ַא

 ךיז ןלָאֹז יז ןעװ ?ןֿכַאמּפָא ןסילש ןלעװ יז ,ריא טניימ יװ

 סָאד ןעקנעש טנַאקעג ךָאנ ײז ןעמ טלָאװ ,ןּבעגרעטנוא יױװַא
 זיא'ס יצ ,ןעּור טשינ רדסּכ ךימ טזָאל הגאד ןייא !סָאװ--ןּבעל
 ,רָאנ טקוק !לװייט םוצ ?רעגַאל ןיא ןייּפש גונעג ןַארַאפ רָאנ
 רעדיװ ןוא--סרעייפ ענעי רעטניה סרעייפ רעדיװ ,ןרעה עניימ
 ןקיזָאד םעד ףיוא ןעמוק הפגמ עצרַאװש ַא ןיוש לָאז !סרעייפ
 | !לדניזעג

 ךיז יקסוטעשקס טָאה--ןֿכַאמּפָא ןגעװ ריא טדער סָאװ- |
 ןיא עלַא זנוא ןיוש ןּבָאה ייז זַא ,ןענײמ ײז תעּב--ןפורעגנָא
 -  נוא ײז ןעמוקַאּב ןגרָאמ זַא ןוא טנַאה רעד

 ַאּבָאלגַאז טָאה--!סָאװ--?ןעמוקַאּב טשינ ןלעװ ייז רעּבָא--

 | ,טגע רבעג
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 רעד זיא םיוק ,סלַאפנדעי .ןלעפעגליֹוו טעװ טָאג יװ--

 | .ןעמוקנָא טשינ גנירג ױזַא יז סע טעװ ,ָאד טשריפ:

 ,רימ סֶע טײג םעד ןיא טשינ !רימ רַאפ המחנ ענייש ַא--

 ללֿכּב יז לָאז סע זַא רָאנ ,ןעמוקנָא טשינ גנירג יז לָאז סע זַא

 | ,ןעמוקנָא טשינ
 ,רענלעז ַא רַאפ סָאד זיא חור-תחנ רעניילק ןייק טשינ--

 .ּפָאק םעד טכייל ױזַא טשינ טיג רע ןעוו

 טימ ןעמַאזוצ ןפערט רענוד א סע לָאז ,,.יאדוא ,יאדוא--

 יי יי וי !חור-תחנ רעייא

 -ָאװ ןוא ַאטנעיּפיּברָאּפ ןעמוקעגוצ ןענעז עגר רעד ןיא

 | | .יקסווָאידָאל
 ַא זיּב ןַארַאפ ןיא ןקַאזָאק ןוא סרעטָאט זַא ,טגָאזימ--

 .טגָאזעג רעניווטיל רעד טָאה--ןָאילימ ןּבלַאה
 -ַאז טָאה--!ןרעװ ןעמונעגּפָא ךייא לָאז ןושל סָאד זַא--

 !הרושּב עטונ ַא--ןגירשעגסיוא ַאּבָאלג
 ןיא יװ ,ןעמוקוציב רעטֿכײל ייז זיא ןעמרוטש ייּב--

 .טרעפטנֶעעג טייקנדירפוצ טימ סוניגנָאל רעה טָאה--דלעפ

 לֹּכ ףוס ךיז ןּבָאה יקצינלעמֿכ ןוא טשריפ רעזנוא ּביוא---

 -קַארט ןגעװ ןיוש ןָאק--טגָאזעג לַאכימ רעה טָאה--טנגעגַאּב ףוס

 ןגרָאמ !טױט רעדָא ןּבעל .ןיז טשינ דײר םוש ןייק ןטַאט
 יד ךיז קידנּבײר ,ןּבעגעגוצ רע טָאה--!ןידה-םוי רעד ןייז טעװ
 | ,טנעה

 -יזָאד רעד ןיא .טַאהעג טֿכער טָאה רעטיר רעניילק רעד

 עטסכעלקערש ייװצ עקיזָאד יד ןּבָאה המחלמ רעגנַאל ױזַא ,רעק

 -ײא .גױא ףױא גייא טנגעגַאּב טשינ ךיז לָאמ ןייא ןייק ןּבייל

 -ייװצ רעד ,ןטנַאדנעמָאק ןוא סנַאמטעה יד ןגָאלשעג טָאה רענ

 םעז ןוא םענייא םעד ,סענַאמַאטַא עשיקַאזָאק עקיטֿכעמ יד רעט

 רעד ,טירט ןוא טירש ףיוא טײלנַאבפ ןוחצנ רעד טָאה ןטייװצ

 יד ףיוא המיא ןַא ןפרָאװעגנָא טָאה רעטייוצ רעד ןוא רענייא:
 ןיא ןגעװרעּבירַא טלָאזעג טָאה לָאשגָאװ סנעמעוװ רעּבָא--םיאנֹוש
 .-עג טציא טשרע טָאה סָאד--שינעגעגַאּב רעקידמינּפ-לא-םינּפ ַא|

 ףיוא טקוקעג ןּבָארג ןופ טָאה יקצעיװָאינשיװ .ןרעװ רָאלק טלָאז

 ןוא--ןקַאזָאק ןוא סרעטָאט ןופ םירמח עֿכעלגנירדֿכרודמוא יד
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 .-=גיױא ןטימ ןעמענוצמורַא יז טימַאּב ךז רע טָהה טסױממ
  ,רעגַאל ןוא סָאלש ןפיוא טקוקעג דלעפ ןופ טָאה יקצינלעמכ
 רעטסֿפעלקערש ןיימ זיא טרָאד ?ןצרַאה ןיִא ךיז קידנטכַארט
 -גגעקַא רימ ךיז טעװ רעװ ,ןקיליטרַאפ םיא לעװ ךיא זַא אנוש
 | | | ?ןלעטש

 רעד זַא ,ןסױטשוצנָא ךיז ןעװעג רעװש טשינ זיא סע
 ןוא רעגנַאל ַא ןיז טעװ ןשטנעמ יײװצ עקיזָעד יד ןשיוװצ ףמַאק
 ןייז טנָאקעג טשינ טָאה זָאלסױא ןגעװ רעּבָא ,רענעטיּברַאפ א
 -עג זיא ץעיװָאינשיװ ןוא ינּבול ןופ טשריפ רענעי .קפס ןײק
 ךיוא קידנענכערנײרַא ,ןַאמ טנזױט ןעצפופ ןופ שארּב ןענַאטש
 ןעגנַאגעגָֿאנ ןענעז גיהנמ-ןרעױּפ ןכָאנ תעּב ,רעניד-רעגַאל יד
 זיּב שזַא ,ןָאד ןוא םי רעװָאזַא ןופ ןעניֹוװ סָאװ ,רעקלעפ יד
 ןַאֿכ רעד םיא טימ ןעגנַאגעג זיא סע .יַאנוד ןופ סוגסיוא םוצ
 רעקצורּבָאד ןוא רעיַאהָאנ ,רעדָארגָאלַאיּב ,רעמירק יד ןופ שארּב
 טָאה סָאװ ,קלָאפ סָאד ןעגנַאגעג זיא סע--ןקלָאּפ עשירלטַאט
 סע ,רּפעינד ןוא רטסעיגד ןּופ ןטיּבעג-ךייט עלַא ףיוא טנױװעג
 יד ןופ--לָאצ ַא ןָא ןומה ַא ןוא טײל-לָאט יד ןעגנאגעג ןענעז
 -וה ןוא רעפרעד ,ךעלטעטש ,טעטש ,רעדלעוו ,ןלייה ,סעּפעטס
 רעדָא עשיצירפ ןיא רעירפ ןבָאה סָאװ ,עלַא יד ןוא ,סרָאט
 -יָֿאלָאװ ,ןסַאקרעשט ןעגנַאגעג ןענעז סע !טנידעג ןקלָאּפ-ןיורק
 -עז סע :ןקרעט רעילעמור ,ןקרעט עשירטסיליס ,ןשַאלַארַאק עש
 .ןרַאגלוּב ןוא ןברעס ןופ תונחמ עקידרקפה וליפא ןעגנַאגעג ןענ
 ןופ גנורעדנַאװ עיינ ַא זיא סָאד זַא ,ןעניימ טנָאקעג טלָאװ'מ
 .ּמעטס ערעטסניס יד ןפרָאװעגקעװַא ןּבָאה עֿכלעװ ,רעקלצפ
 ,רעדנעל עג ןעמענרַאפ ברעמ ןייק ןזָאלעג ךיז ןוא םיבושי
 0 + ,הֿכולמ עיינ ַא ןפַאש

 עקידנפמעק יד ןופ שינעטלעהרַאפ סָאד ןעװעג זיא ױזַא
 ןגעקַא לזניא ןַא ,רעטנזיוט רעקילדנעצ ןגעקַא לֿפײה ַא ..,תוחוּכ
 טּפַאלקעג טָאה ץרַאה ןייא טשינ סָאװ ,טשינ שודיח ןייק !םי ַא
 זױלּב טשינ ,טָאטש רעד ןיא זױלּב טשינ סָאװ ןוא קערש ןופ
 רעצנַאג רעד ןיא ךיוא רָאנ ,דנַאל ןופ לקניװ ןקיוָאד םעד ןיא
 ןּבָארג ןעמַאזנייא ןקיזָאד םעד ףיוא טקוקעג ןָאמ סָאה קילּבוּכער
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 עדליו ןופ גנוציילפרַאפ ַא טימ טלגנירעגמורַא ןעװעג זיא טָאװ

 רעייז ןוא רעטיר עסיורג יד ןופ רבק ַא ףיוא יװ ,טייל-המחלמ
 .גיהנמ ןסיורג

 לייו ,יקצינלעמֿכ טקוקעג ךיוא אמּתסמ טָאה ױזַא טקנוּפ
 -ַאל ענייז ןיא טרעקַאלפעצ טוג ךיז ןּבָאה סרעייפ יד רָאנ יװ
 טימ ןרָאפ ןעמונעג חילש-קַאזָאק ַא סנּבָארג יד רַאֿפ טָאה ,סרעג
 טשינ לָאז ןענ זַא ,ןעיירש ןוא ןרעטיימורט ,ןָאּפ ןסייװ ַא
 | ,ןסיש

 -עג ךלַאב םיא ןוא ןעגנַאגעגסױרַא ןענעז רעטכעװ יד
 .טּפַאֿכ

 ,טגָאזעג יז רע טָאה--ַאמערַאי טשריפ םוצ ןַאמטעה ןופ--
 יּפָארַא טַאהעג טשינ ךָאנ דרעפ ןופ ךיז טָאה טשריפ רעד

 -יול םיִנּפ ַא טימ ןּבָארג םייּב ןענַאטשעג ןיא רע ןוא טצעזעג
 טלגיּפשעגּפָא ךיז ןּבָאה ןעמַאלפ-רעייפ יד .למיה רעד יװ ,רעט
 -ילעד ןייז ןייש ןכעלטור ַא טימ ןגױצַאּב ןוא ןגיוא ענייז ןיא
 ןרַאפ טלעטשעג ץַאזָאק םעד טָאהמ ןעװ .םינּפ סיײװ טַאק
 ןּגָאה סיפ יד ,ןרָאװעג ןעמונעגּפָא ןושל סָאד םיא זיא ,טשריפ
 ןפָאלעגֿכרוד םיא זיא רעטיצ ַא ןוא טלסיירטעג םיא רעטנוא ךיז
 ןוא ףלָאװ-ּפעטס רעטלַא ןַא ןעװעג זיא סָאד םגה ,ּבײל ןרעּביא
 .חילש סלַא ןעמוקעג זיא רע

 -נָא ,טגערפעג ַאדָאװעיַאװ-טשריּפ רעד טָאה--?וטזיּב רעוו--
 .ןעלּפַא-ץרַאװש עקיאור ענייז םיא ףיוא קידנלעטש

 .ןַאמטעה ןופ ..,לָאקָאס ,קינטעס ַא ןיִּב ךיא--

 | ?וטסמוק סָאװ טימ ןוא--
 םוצ זיּב שזַא ,ןקוּב ףיט ךיז ןעמונעג טָאה קינטעס רעד

 .סנרָאּפש סטשריפ
 לע ,ןסיהעג ךימ טָאה'מ סָאװ !רעשרעה ,לחומ ייז--

 !קידלוש טשינ ןיּב ךיא--ןגָאז ךיא
 ,טשינ ארומ ןייק ּכָאה ןוא גָאז--
 -עג זיא רע זַא ,ןגָאז ןסיײהעג ךימ טָאה ןַאמטעה רעד--

 ןיא ך"א רע טעװ זגרָאמ ןוא שזַארַאּבז ןייק טסַאג-וצ ןעמוק
 - ,ןֿכוזַאּב סָאלש
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 ַא ךיא עװַארּפ טנײה רָאנ ,ןגרָאמ טשינ זַא ,םיא גָאז--
 .טרעפטנעעג טשריפ רעד טָאה--!סָאלש ןיא דועסה

 סע ,טרענודעג ןטַאמרַאה יד ןּבָאה םורַא העש ַא ןיא ןוא
 רעטסנעפ-סָאלש עלַא ןוא--ןעיירשעגסיוא-דיירפ טבליהעג ןּגָאה
 ,ט5יל עקידנענערּב רעטנזיוט ןופ ןטכיולעג לעה ןּבָאה

 -נַאלק יד ,ןסָאש-טַאװיװ יד טרעהרעד טָאה ןַאֿפ רעד זַא
 ומצעבו ודובכּב רע זיא ,ןקיּפ-לסעק ןוא ןטיימורט ןופ ןעג
 ,ןידַאֿכונ רעדורּב ןופ גנוטיילנַאּב רעד ןיא טלעצעג ןרַאפ סױרַא
 .רעד ןוא ,סעקינװָאקלָאּפ ליפ ןוא ןיעּב-יַאהוט ,ַאגלַאג ןַאטלוס
 | ,ןיקצינלעמֿכ ךָאנ טקישעג רע טָאה ךָאנ

 .גיפוליגּב לסיּב ַא ןעװעג ןיוש ןיא רע סגה ,ןַאמטעה רעד
 -וצ ,טגײנרַאפ ךיז טָאה ,טלעטשעג דימו-ףּכיּת ךיו טָאה ,קיד
 דרָאּב ,ןרעטש םוצ רעגניפ יד טייצ רעבלעז רעד וצ קידנגייל
 ,עגַארפ יד ףיוא טרַאװעג ןוא ,טסורּב ןוא

 סָאװ ,סָאלש ןפיוא טקוקעג ןַאֿכ רעד טָאה טײצ עגנַאל ַא
 ,ןרעטמַאל רעקידלַאװעג ַא יװ ,סנטײװ רעד ןופ ןטֿכױלעג טָאה
 רעד טימ רע טָאה ףוס םוצ ,ּפָאק ןטימ טלקָאשעג טֿבײל ןוא
 עֿכלעװ ,דרָאב רערעטיש רעד רעּביא ךיז ןוטעג טעלג ַא טנַאה
 -עג ןוא ,ץלעּפ ןפיוא ןלַאפעגּפָארַא ;תוואּפ עגנַאל ייווצ ןיא זיא
 .ןּבױש עקידנטֿכױל יד ףיױא רעגניפ ןשימ קידנטייטנָא ,טגָאז

 טרָאד ןיא סָאװ ,ןַאמטעה רעשזָארָאּפַאז--
 טשריפ-טרעפטנעעג יקצינלעמכ טָאה--!רַאצ רעטסקיטכעמ--

 .תודועס סָאד טעװַארּפ ַאמערַאי
 .טשודיחרַאפ ךיז טָאה ןַאֿכ רעד
 | ,..?תודועס טעװַארּפ--|
 --תודועס יז ןעװַארּפ טנייה ,סָאד ןענעז םיתמ עקידנגרָאמ--

 | .טרעפטנעעג יקצינלעמֿכ טָאה
 ןּבָאה ןעיירשעג עטשימעגסיוא יד ןוא ןטיימורט יד טֿכליהעגּפָא .ןּבָאה סע ,סָאלש ןיא ןוטעג-ץעז ַא ןסָאש עײנ ןּבָאה ָאד

 .ןַאֿפ ןופ ןרעיוא עקידריװ-ךיוה יד וצ ויּב שזַא ןגָארטרעד ךיז
 טציז ביל ַא-.וטעג םורּב ַא רע טָאה--טָאג רעקיצנייא--

 | : ,רּוַאיג ןקיזָאד םעד ןופ ץרַאה ןיא
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 :ןּבעגעגוצ רע טָאה ןגייוושליטש עלייוו ַא ךָאנ

 רעדייא ,ןלעטש ךיז םיא טימ ןלעװ רעסעּב טלָאװיֿכ--

 ,ריד טימ
 -ַאּב רעייט טָאה רע ..ןרָאװעג טרעטיצרַאפ זיא יקצינלעמכ

 רע רעֿכלעװ ןָא ,סרעטָאט יד ןופ טּפַאשטניירפ רעד רַאפ טלָאצ

 רע זיא םעלַא םעד ךָאנ ןוא .,ןײגַאּב טנָאקעג טשינ ךיז טָאה

 לַאפניײא עדַאיל ַא ןטעדנוּברַאפ ןֿכעלקערש ןייז טימ רעֿכיז טשינ

 ןדנעװ טנָאקעג ךיז ןּבָאה ןקלָאּפ עשירעטָאט עלַא ןוא--ןַאֿכ ןופ

 -ער ןֶא ןעמוקעגמוא טלָאמעד ןטלָאװ עֿכלעװ ,ןקַאזָאק יד ןגעקַא

 זַא ,סָאד ךָאנ ךיוא טסּוװעג יקצינלעמֿכ טָאה ייּברעד ןוא ,גנוט

 ,תונּתמ ּבילוצ ,ללש ּבבילוצ ןפלָאהעג תמא םיא טָאה ןַאֿכ רעד

 רע סָאװ ,םעד תמחמ רעּבָא ,ענעגנַאפעג עֿכעלקילגמוא בילוצ

 ךיז רע טָאה ,ךרַאנָאמ ןֿכעלצעזעג ַא רַאפ ןטלַאהעג ךיז טָאה
 יד ןופ טייז רעד ףיוא ןלעטש וצ ךיז טמעשעג ןצרַאה ןיא

 .לעימכ/ ַאזַא ןופ טייז רעד ףױא ,גיניק םעד ןגעקַא םידרומ

 .ןיקצעיװָאינשיװ ַאזַא ןגעק
 טרוּכישעגנָא לָאמטּפָא ךיז טָאה ןאמטעה רעשזָארָאּפַאז רעד

 ןךיא רָאנ ,ןעקנירט וצ עבט רעסואימ ןייז ּבילוצ זיולּב טשינ

 ..יׂשואי ּבילוצ

 ןיד זיא ַאמערַאי--טגָאזעג רע טָאה--!ךרַאנָאמ רעטיורג--

 דנַאל סָאד ןעמונעגקעװַא סרעטָאט יד ייּב סָאד טָאה רע .אנוש

 -לָאּפ ענעגָאלשעג יד סָאד טָאה רע ,רּפעינד טייז רענעי ףיוא

 טָאה רע ;ןעגנָאהעג רעמייּב יד ףױא ,ףלעװ יד יװ ,סעקינוװָאק

 | ...דרעװש ןוא רעייפ טימ ןרישרַאמ טלָאװעג םירק ףיוא

 יד ןיא תוברוח ןייק טֿכַאמעגנָא טשינ טָאה ריא ןוא--

 .טגערפעג ןַאֿכ רעד טָאה--?ןסוליוא
 : .טֿכענק ןייד ןיּב ךיא-- |

 יד ןוא ןרעטיצ ןעמונעג ןּבָאה ןּפיל עױלּב סיעּב-יַאהוט

 ,אנוש-םד ַא ןקַאזָאק יד ןשיװצ טַאהעג טָאה רע ;ןעקנַאלּב ןייצ

 טעלױקעגסױא גנולײטּפָא עצנַאג ַא םיא טלמונַא טָאה רעֿכלעװ

 םיא ךיז טָאה ןעמָאנ ןייז .טּפַאֿכעג טשינ ריש ןײלַא םיא ןּוא

 רעקידמרַאברעדמוא ןַא טימ ןיײרַא ליומ ןיא טפוטשעג טציא
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 -סיוא .טשינ רעּבירעד טָאה רע ,טשרוד-המקנ םעד ןופ- טפָארק
 | :ליטש רעד ןיא ןעמורּב ןעמונעג ןוא ןטלַאהעג |

 ' י ר זיַאלרוּב !יַאלרוּב--
 -רַאּפ--ןפורעגנָא ךיז ףֹּכיּת יקצינלעמֿכ טָאה--!יעּב-זַאהוט--

 לעפַאּב ןגולק ןוא ןקיטכיל ןפיוא ,ןיַאלרוּב טימ ריא טָאה ןְרָאיַא
 | ןדרעװש יד ףיוא רעסַאװ ןסָאגעג ,ןַאֿכ ןופ

 -יא טָאה ,סָאלש ןופ ןעמוקעג זיא סָאװ ,פלַאז רעײג ַא
 ,סעומש ןקידרעטייװ םעד טקַאהעגרעּב

 טימ טנֿכײצעגנָא ןוא טנַאה יד ןגיוצעגסיוא טָאה ןַאכ רעד
 סָאד ,טָאטש-שוַארַאּבז ןעמונעגמורַא טָאה סָאװ ,דָאר ַא ריא
 ,ןבָארג םעד ןוא סָאלש

 קידנעדנעװ ,טגערפעג רֶע טָאה---!ןיימ סָאד זיא ןגרָאמ--
 .ןיקצינלעמֿכ וצ ךיז

 / -עג יקצינלעמֿכ טָאה--ןּברַאטשסױא ענעי ןלעו ןגרָאמ--
 .סָאלש םוצ טדנעװעג קילּב םעד ןוא טרעפטנע

 רעד טימ ןוא ןגיינ ןעמונעג .ךיז רעדיװ רע טָאה ךָאנרעד
 קידנטלַאה ,טסורּב ןוא דרָאּב ,ןרעטש םֹוצ ןרירוצ ךיז טנַאה
 -עגנייא ךיוא ךיז טָאה ןַאֿכ רַעֹד .טקידנעעג רַאפ סעומש םעד
 םגה ,עליק ַא ןעװעג זיא טֿכַאנ יד לײװ ,ץלעּפ ןיא טעילוט
 יד וצ ךיז קידנעיירדמוא טגָאזעג ןוא ,ילוי ןיא ןעװעג זיא'ס
 | ;ןטלעצעג

 ...!טעּפש ןיוש--
 ןייא יװ ךיילג ,ןעלקָאש ןעמונעג ךיז עלַא ןּבָאה טלָאמעד

 טלעצעג םוצ ןעגנַאגעג זיא רע ןוא ,ןגיוװַאּב יז טלָאװ טּפַארק
 ;ליטש רעד ןיא קידנרזחרעּביא ,טסנרע ןוא ןסַאלעג

 ..י!קיצנייא זיא טָאג--
 ןוא ענייז וצ טרעטײװרעד ךיא ךיז טָאה יקצינלעמכ |
 :טמורּבעג רע טָאה געוו ןפיוא

 ןוא טָאטש יד ןוא סָאלש סָאד ןּבעגקעװַא ריד לעװ'כ--
 ,ןיימ ןייז טעװ ַאמערַאי רעּבָא ,ענעגנַאפעג יד ןוא ללש םעד
 ןטימ םיא רַאפ ןעמוקסיוא רימ לָאז סע וליפא ןעװ ,ןייד טשינ
 | !ןלָאצַאּב ּוצ ןּבעל
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 -ניא ןוא ןעקנַאצ ןעמונעג סרעייפ יד ןּבָאה זייווקיצנייא

 רָאּפ ַא ןופ שיורעג עליטש סָאד ןרָאװעג ןגיװשטנַא זיא זייווקיצ

 -רעגנָא ךָאנ ךיז טָאה טרָאד ןוא ָאד :ןעמיטש טנזיוט טרעדנוה

 -ירעטָאט יד ןופ ןפור ַא רעדָא ,ןעלעפייפ יד ןופ לוק ַא ןפור

 ףױא דרעפ יד טגָאיעגסױרַא ןּבָאה עכלעוו ,רעסיימש-דרעפ עש

 ןגיושטנַא ךױא ןעמיטש עקיזָאד יד ןענעז ךָאנרעד--עשַאּפ-טֿפַאנ

 יָאט ערעיהעגמוא יד ןעמונעגמורַא טָאה ףָאלש ַא ןוא ןרָאװעג

 ,תונחמ עשיקַאזָאק ןוא עשירעט
 טכליהעג ...טרענודעג ,טלאנקעג טָאה סָאלש רעד רָאנ

 הנותח ַא טרָאד טלָאװ ןעמ יװ ךיילג ,ןעיירשעגסיוא-דיירפ ןופ

 ,טעװַארּפעג
 טעװ םרוטש רעד זַא ,טֿכירעג ךיז עלַא ןּבָאה רעגַאל ןיא

 ןוטעג-זָאל ַא עקַאט ךיז ןּבָאה ןעניגַאּב דלַאּב ,סנגרָאמוצ ןעמןק

 -המחלמ עדליו ערעדנַא ןוא סרעטָאט ,ןקַאזָאק ,ןומה ןופ ןסַאמ

 ןגױצעג ךיז ןוא ,ןיקצינלעמכ טימ ןעמוקעגנָא ןענעז סָאװ ,טייל

 ּפָארַא ךיז ןזָאל סָאװ ,סערַאמֿכ עצרַאװש יװ ,סנּבָארג יד וצ

 טימ ןיוש טָאה רע םגה ,רענלעז רעד .גרַאּב ַא ןופ ץיּפש ןפיוא

 ,סרעיפ יד ןליצוצרעּביא טימַאּב ךיז טסיזמוא רעירפ גָאט ַא

 / ןופ םי ןקיוָאד ןופ קילּבנָא ןפיוא ןרָאװעג טרַאטשרַאפ טציא זיא

 ,םרוטש רעתמא ןיק ןעװעג טשינ ךָאנ זיא סָאד רעּבָא ,ּפעק

 ,סנּבָארג ,ןעגנוקיטסעפַאּב ,דלעפ ןופ גנוריּפשסיוא ןַא רעֿכיג רָאנ

 -עגפיא ַא יװ טקנוּפ ןוא .רעגַאל ןשילױּפ ןצנַאג ןיא ןרעיומ

 ,סנטייװ רעד ןופ ןָא טגָאי טניװ רעד סָאװ ,עילַאװֿכ-םי עטזיורּב

 ןָא-טּפַאלק ,ךיז טמיוש ,םרוט ַא יװ ףיױא ךיז טּביה ,ןָא-טפיול

 ױזַא ,טייקטייוװ יד ןיא קירוצ ךָאנרעד ךיז טיצ ןוא שער ַא טימ

 -וצ ךיז רעדיװ ןוא ןפירגעגנָא טרָאד ןוא ָאד ךיױא יז ןּבָאה

 -עג ןטלָאװ ייז יװ ךיילג ,ןפיר;עגנָא רעדיװ ןוא ןגיוצעגקיר

 ,ןגייצרעּביא ךיז ןלעװ ןטלָאװ ייז יו ךיילג ,תוחוּכ יד טװּורּפ

 ןלעװ לָאצ רעייז טימ זױלּב יצ ,קילּבנָא רעייז טימ זיולּב יצ

 ןענָאק ןלעװ ײז רעדייא ךָאנ ,טסײג םעד ןקירדרעד טשינ יז

 .ןקירדרעד ףוג םעד
 ןּבָאה ןליק יד ןוא--ןטַאמרַאה ןופ ןסָאשעג ךיוא ןּבָאה יז
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 ןיא טָאה ןיגנָאק רעה ןײא רָאנ סָאװ ,רענידאנרעּב רעקיזיר ,ןַאמ-רעטילימ רענעזעוועג ַא ךיוא ,יקסווָאקּבַאשז ןוא ,רעריפ יו ,טװּורּפעגסױא טסנוק-המחלמ רעד ןיא ,רענלעז רעטמירַאּב טלמונַא ,ןַאלּפַאק-ןרַאזוה רעד ,יקסלוקסַאי :סמערָא יד רעס -נוא םיא קידנטלַאה ,ןזדנָאיסק ייווצ ןעגנַאגעג ןענעז םיא ןּבעג .הפוח ַא רעטנוא לטיק ןטקיטשעג-דלָאג ַא ןיא ןוטעגנָא ,רעקיר -ור ַא ,םינּפ ןשיטעקסַא ןוא ןגיוא עטכַאמרַאפ-ּבלֲאה טימ ןעגנאג -עג זיא רע ןוא .ךױה יז ןיא טײצ וצ טיײצ ןופ יז קידנגייה -םיוא ןוא םינּפ ןרעּביא טנעה עדייּב טימ יז קידנטלַאה ,ץנַארטס -נָאמ ענעדליג יד ןגָארטעג סָאה יקצעיװָאֿכומ זדנָאיסק .לייח עג -עקַארשעגרעּביא סָאד ןרעטנומעצפיוא יִדּכ ,טנעמַארקַאס ןטסקיל -ייה ןטימ עיסעצָארּפ ַא ןזיװַאּב ןרעױמ יד ףיוא ךיז טָאה .טייצ רעּבלעז רעד וצ ןוא ,ןייז -ילּכ-טנַאה ןוא ןטַאמרַאה טרעפטנעעג .ּפָא ןּבָאה סע ןכלעװ ןופ ,רעגַאל ןיא ןלַאפ ןעמונעג טֿכידעג
 ,סנּבָארג יד ןופ גנעל רעצנַאג רעד ךרוד ןעגנַאגעג ןענעז יז ןעמולּב ןטָאשעג ןֹוא רעמינּפ עטנחַאב טימ ךעלדיימ טזײרּפש -עג ןּבָאה הּפוח רעד רַאפ ןוא--ַאּבָאלגַאז ןעוועג ךיוא זיא'ס עֿכ -לָצו ןשיװצ ,סעצישטֿכַאלש ריפ ןגָארטעג ןּבָאה הּפוח רעד ןופ ךעלגנערד יד .חוּכ ןייז טימ ןגיטשעגרעּבירַא םיֹא רעגַאל ןצנַאג
 טומ ןעמוקעגוצ ייז ןיא'ס ,רעצרעה יד ןלָאװקעג רענלעז יד יב ןּבָאה ,ןסייוו ןיא ןוטעגְנָא ןעוועג ןענעז סָאװ ,ךעלדיימ ענעי ןופ ןוא ןזדנָאיסק יד ןופ טייקיאור רעד ןופ קילּבנָא ןפיוא ,ןוז יד יװ טקנַאלּגעג טָאה סָאװ ,ץנַארטסנָאמ רעד ןופ .קילּבנָא ןפיוא ןוא ,עטסטלע עשירעטילימ יד ןעגנַאגעג ןענעז יז רעטניה ןוא
 . ,תובהלתה טימ ןרָאװעג ןעגנורדעגֿכרוד ןענעז ייז ןוא

 ."טנעמַאוקַאס ןסיורג ַאזַא רַאפ, :דיל סָאד ןעגנוזעג ןוא --למיה םוצ ןגיוא יד ןוא ץנַארטסנָאמ יד ןּבױהעגפיוא טייצ וצ טייצ ןופ טָאה יקצעיװָאֿכומ .הענכה טימ ןגױּבעגּפָארַא ךיז ןּבָאה ּפעק סנעמעלַא :רעסעפ-ךיור יד ןיא עטרימ רעקידנענערּב רעד ןופ חיר ןפרַאש םעד ןגָארטעגרעדנַאנַאפ טָאה טגיו רעד
 ןפיוא ןלַאפ רימָאל,, :קידנגניזוצ ,טּפַאכעגרעטנוא דלַאב סע ןגָאה ,סיקסווָאקּבַאשז ןוא סיקסלוקסַאי ,ןעמיטש עקיטֿכעמ ייווצ
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 "יט רעד .ןעגנוזעג רעטײװ טָאה ליה עצנַאג סָאד ןוא--"םינּפ
 ןופ ןוא ,דיל סָאד טײלנַאּב טָאה ןטַאמרַאה יד ןופ סַאּב רעֿפ
 שער ַא טימ ןגױלפעגֿפרוד לױק-ןטַאמרַאה ַא זיא טייצ וצ טייצי

 טּפַאלקעגנָא יז טָאה ןייװנטייצ ,םיחלג יד ןוא הּפוח רעד רעּביא
 רעה זַא ,דרֶע טימ ןטָאשרַאפ יײז ןוא רעיױמ יד ןיא רעקירדינ
 .לגנערד םוצ טקירדעגוצ ןוא טעשטרָאקעג שזַא ךיז טָאה ַאּבָאלגַאז
 עיסעצָארּפ יד ןעװ ,טּפַאכעגנָא קערש ַא םיא טָאה סרעדנוזַאּב
 -עג טָאה טלָאמעד .טרָא ןַא ףיוא ןענַאטשעג זיא תולפּת רַאפ

 יד טרעהעג טנכייצעגסיוא טָאה'מ ןוא ןגייושליטש ַא טשרעה

 -ַאז ,ןלגייפ עסיורג עדַאטס ַא יװ ןגיולפעג ןענעז סָאװ ,ןליוק
 -סַאי ןדנָאיסק ןוא ,ןרָאװעג רעטיור לָאמַא סָאװ רָאנ זיא ַאּבָאלג
 ןוא דלעפ םּוצ קילּב ַא ןפרָאװעג ץֿכעליײװרעטויה טָאה יקסלוק

 ןצעז רֶעניה, :טמורּבעג רע טָאה ,ןטלַאהנײא ךיז קידגענָאק טשינ)
 ןקַאזָאק יד ליײװ--"!ןטַאמרַאה ןופ ןסיש טשינ ןוא ,יײז ןפרַאד
 -לִֵא סלַא ,רע ןֹוא רעסיש עטֿכעלש רעייז טַאהעג תמאּב ןּבָאה
 .מּוא ַאזַא ףיױא ןקּוק טנַאקעג טשינ קיאּור טָאה ,רענלעז רעט
 -יװ ןוא .רעװלּוּפ ןופ גנּודנעװשרַאפ ַאזַא ףיוא ןּוא טייקטקישעג
 / םּוצ ןעמוקעגּוצ ןענעז יז זיּב--ןעגנַאגעג רעטייוװ ײז ןע:עז רעד
 ?רַאטש ױזַא טָאה אנוש רעד ּוװ ,ןרעױמ יד ןיפ קע ןטײװצ
 -ברעמ ןופ סרעדנוזַאּב ,טרָאד ןֹוא ָאד קידנוּורּפ .ןסָאשעג טשינ
 א ןפּורוצסױרַא ןּבעגניא טשינ ךיז טעוו'ס יצ ,ַאטס ןקיד
 -עגקירּוצ ףוס םוצ ןקַאזָאק ןוא סרעטָאט יִד ךיז ןּבָאה ,המוהמ
 טשינ ,ןּבילּבעג טרָאד ןענעז ייז ןוא סעיצױָאּפ ערעיײז וצ ןגױצ
 לייורעד .ןפמַאק-םידיחי ףיוא ןשטנעמ ןיײק וליפא קידנקישסיױרַא
 יד טרעטנומעגפיוא ןצנַאגניא טאהעג ןיש עיסעצָארּפ יד טָאה
 | | | ,עטרעגַאלַאּב

 טרַאװ יקצינלעמֿכ זַא ,ןעװעג רָאלק טציא ןיוש זיא'ס
 ,רעֿכיז ןעוענ יװַא זיא רע םגה ,רענַאל ןייז ןּופ ןעמּוקנָא ןפיֹוא
 טָאה רע זַא ,ןייז גּונעג טעװ םרוטש רעתמא רעטשרע רעד זַא
 ןטַאמרַאה יד רעטנוא ןטיש ןצנַאש רָאּפ ַא ןסייהעג זיֹולּב רָאנ
 ףיוא ןעמונעגרעטנוא טשינ ןטעברַא-דרע ערעדנַא םּוׁש ןייק ןּוא
 -ֹוצ ןעמּוקעגנָא זיא רעגַא7 רעד .עטרעגַאלַאּב יד ןעָארדַאּב וצ
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 רַאּפ ַא ןיא ,ןגָאװ ייּב ןגָאװ ,טלעטשעגסױא ךיז ןוא סנגרָאמ
 ׁשזַא יקַאינרעװ ןופ ,גנעל יד ליימ ַא ףױא ,תורוש קילדנעצ
 ,תוחוּכ עשירפ ךָאנ ןעמוקעגנָא ןענעז םיא טימ-ַאניּבמעד ויּב
 טעמּכ ךיז טָאה סָאװ ,רעייגסופ רעשזָארָאּפַאז עטנֿכײצעגסױא יד
 וצ זיא ןוא ןרַאשטנַאי עשיקרעט יד טימ ןכיילגרַאפ טנָאקעג

 -ייא לגוסמ רעמ ךס ַא טכַאלש יד ןּביײהנָא םוצ ןוא ןעמרוטש
 .סרעטָאט יד ןוא ןומה רעד רעד

 רעּבירַא זיא ילוי 21 םעד גָאטסניד ןופ גָאט-קנעדעג רעד
 טשיג ןיוש ןזיא'ס :םידדצ עדיײּב ןופ תונֿכה עטפַאהרעּביפ ףיוא
 -ורט יד לייו ,ןעמוק טעװ םרוטש רעד זַא ,קפס ןייק ןעוועג
 םרַאלַא ףױא טליּפשעג ןעניגַאּב ןּבָאה ןקיוּפ ןוא ןעלסעק ,ןטיימ
 -וד ַא יװ טָאה סרעטָאט יד ןשיװצ ןוא ,רעגַאל ןשיקַאזָאק ןיא
 ..."טלַאּב, ךיז טפור סָאװ ,קיוּפ עקיליײה עסיורג יד טקַאהעג רענ
 ןופ רָאנ :רערעטױל ַא ,רעליטש ַא ןעמוקעג זיא טנװָא רעד|

 ןביױהעגפיא ךיז ןּבָאה ַאעינג רעד ןופ ןוא ןװַאטס עדיײּב
 -לקניפ ַא ןרעטש רעטשרע רעד טָאה ףוס םוצ--ןעלּפענ רעטֿפיײל
 | ,?מיה ןפיוא ןוטעג

 ןטַאמרַאה עשיקַאזָאק טנזיוט קיצֿכעז ןּבָאה עגר רעד ןיא
 ןּבָאה תונחמ עֿכעלגנירדכרודמוא--לוק ןייא ןיא ןוטעג עקיר ַא
 ןוא ןרעומ יד וצ יירשעג קידהמיא ַא טימ ןוטעג זָאל ַא ךיז
 ,ןּבױהעגנָא ךיז טָאה םרוטש רעד

 טָאה סע ןוא ןרעיומ יד ףיוא ןענַאטשעג ןענעז תולייח יד
 ןסיפ ערעיײז רעטנוא ךיז טלסיירט דרע יד זַא ,ןטֿכודעג ייז ךיז |

 .טקנעדעג טשינ סעֿכלעוַא ןּבָאה רענלעז עטסטלע יד

 ,טגערפעג ַאבָאלגַאז טָאה-?סָאד זיא סָאװ ןַאירַאמ ,סוזעי--
 רֶעיומ ןייא ןשיװצ ןרַאזוה יד טימ ןיקסוטעשקס ןּבענ קידנעייטש
 .זנוא ףיוא ןעיײג ןשטנעמ ןייק טשינ סעפע--רעטייווצ רעד ןוא

 רעד !ןשטנעמ ןייק טשינ זַא ,ןסיוװ עקַאט ריא טלָאז--
 ךרוד ןֿכַאװשוצּפָא רעירפ זנוא ידּכ ,ןסקָא ךיז רַאפ טּביירט אנוש -

 יייז ףיוא ןסיש
 ,קערוּב ַא יװ ןרָאװעג טיור זיא ץישטכַאלש רעטלַא רעד

 .סיױרַא טָאה ליומ ןופ ןוא ,ןֿכָארקעגסױרַא םיא ןענעז ןגיוא יד
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 עצנַאג יד ןעװעג ללופ טָאה סעכלעװ ,טרָאװ ןייא טצַאלּפעג
 .טנַאקעג טָאה רע סָאװ ,ץלַא ןוא דחּפ ןצנַאג םעד ,החיצר
 :עגר רעד ןיא .ןטֿכַארט

 !סעקַאדייל--
 ךרוד ןרָאװעג ןּבירטעג םיעגושמ יװ ןענעז סָאװ ,ןסקָא יד

 -ערּב ןוא ןשטייּב טימ רעּבײרט-ןסקָא עטעקַאנ-ּבלַאה ,עדליװ יד
 -ָאפ ןפָאלעג קערש ןופ עטעװעדליװעצ ןענעז סלעקַאפ עקיונענ
 ןיא ךיז קידנסערּפפיונוצ ָאד ,יירעשטיר רעֿפעלקערש ַא טימ סיור
 -גרעקמוא רעדָא ךיז קידנפילעצ ָאד ,ךיז קידנגָאי ָאד ,עּפוק ַא
 טימ טנערּבעג ,ןעיירשעג טימ ןּבירטעג ןוא ,קירוצ ךיז קיד

 ןפָאלעג רעדיװ ייז ןענעז ,רעדעל ןעױר טימ ןסימשעג ,רעייפ
 ןוא רעייפ טימ ןעיײּפש ןעמונעג טָאה לצרּוװ ןיּב .ןרעיומ יד וצ
 ,טלעװ רעד ןופ ןייש יד טקעדַאּב ךיור ַא טָאה טלָאמעד ,ןזייא
 -עז תומהּב ענעקָארשעגרעּביא יד ,ןרָאװעג טיר זיא למיה רעד
 -נַאנַאפ יז טלָאװ רענוד ַא יװ ךיילג ,ןפָאלעגרעדנַאנַאפ ךיז ןענ
 םירגּפ ערעיײז רעּביא ןוא--ןלַאפעג זיא טפלעה ַא ,ןּבירטעגרעד
 ,רעטײװ ןעגנַאגעג אנוש רעד ןיא

 טנערּבעג ןוא ןזיּפש טימ ןטניה ןופ ןֿכָאטשעג ,טנרָאפ
 קעז טימ ענעגנַאפעג ןפָאלעג ןענעז ,ןסקיּב יד ןופ רעייפ ןטימ
 ,ןּבָארג םעד ןטישרַאפ טפרַאדעג ןּבָאה ײז עכלעװ טימ ,זמַאז
 .לעװ ,שזַארַאּבז ןופ הביבס רעד ןוכ ןרעױּפ ןעװעג ןענעז סָאד
 ןירַא טָאטש יד ןיא ןייז וצ ליצמ ךיז ןזיװַאּב טשינ ןּבָאה עכ
 ײז ,רעּבײװ ןוא םיגקז ךיוא ,ןליּבסנַאמ עגניי :ףיולנָא ןרַאפ
 -עגסיוא טימ ,ןייװעג ַא ,יירשעג ַא טימ ןפָאלעג ןענעז עלַא
 רָאה יד .ןטעּבעג:םימחר טימ ןוא למיה םוצ טנעה עטקערטש
 רעּבָא ,תוללי עקיזָאד יד ןופ טלעטשעג ּפָאק ןפיוא ךיז ןבָאה
 ןיא ןופ :דרע רעד ףיוא ןּברָאטשעג טלָאמעד זיא תונמחר סָאד
 -ײלּפ ערעייז ןיא ןֿכָארקעגנײרַא ןזיּפש עשיקַאזָאק יד ןעצעז טייז
 יד ןּבירעצ ןליוק סלצרּוװ ןּבָאה טייז רעטיײװצ רעד ןופ ,סעצ
 ,רעקיטש ףיױא טקילפעצ יײז ןּבָאה ןטַאנַארג יד ,עֿכעלקילגמוא
 ךיז ,ןפָאלעג ייז ןענעז ױזַא ןוא ,רעֿכעל יײז ןיא ןּבָארגעגסױא
 ,ןפָאלעג רעדיוװ ןוא ןּביוהעגפיוא ךיז ,ןלַאפעג--טולּב ןיא ןדָאּבעג
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 -יװ ייז ,ןקַאזָאק ןופ עילַאװֿכ יד ןסױטשעג ײז סָאה ס} לייוו
 ,..סרעטָאט ןופ ,ןקרעט ןופ עילַאװֿכ יד רעד

 ,סרעּפרעק טימ ןרָאװעג לופ ןּבָארג רעד זיא לָאמַא טימ
 ןרָאװעג ןֿכילגעגסױא רע זיא ףוס םוצ--דמַאז טימ קעז ,טולּב
 םיא רעּביא טזָאלעג ךיז לײהעג ַא טימ טָאה איש רעד ןוא
 ,ןפיול

 ;ערעדנַא יד ךָאנ ענייא ןסױטשעג ךיז ןּבָאה ןקלָאּפ יד
 ,עטסטלע יד ןעועג ןעמ טָאה רעייפ-ןטַאמרַאה ןופ טֿפיל םייּב
 סָאד .ןּבָארג ןפיוא ןּבירטעג תונחמ עײנ לָאמו סָאװ ןּבָאה סָאװ
 ןריטַאװק סימערעי ףיוא ןפרָאװעג ךיז טָאה לח עטסנּבילקעג
 רע טעװ טרָאד זַא ,טסּוװעג טָאה יקציגלעמכ לייו ,תולייח ןוא
 -עג ןענעז ױזַא ןוא .דנַאטשרעדיװ ןטסערג ןכיױא ןסױטשנָא ךיז
 -ערעּפ עֿכעלקערש יד ייז רעטניה ,ןקלָאּפ רעשטיס יד ןעגנַאג
 -עג ָאקנעשטנָארָאװ טָאה ייז רעטניה ,ןַאדָאּבָּק7 טימ רעװַאלסַאי
 ,קלָאּפ רעָאװרַאק םעד--קַאלוק ,קלָאּפ רעסַאקרעשט םעד טריפ
 -צעיװָאזָארמ ,רענַאמוה םעד ַאקפעטס ,רעװַאלצַארּב םעד יַאשטענ
 ףענַאשטינלַאק יד ךיוא ןעגנַאגעג ןענעז סע--רענוסרָעק םעד יק
 -עג טָאה סָאװ ,קלָאּפ רעװקרעצָאלַאיּב רעקיטכעמ רעד ןוא טייל
 -לעװ--ןיילַא יקצינלעמֿפ ייז טימ ןוא--ןַאמ טגזױט ןעצפופ טלייצ
 טסורב עטיירּב ןייז ,ןטש רעטױר ַא יװ ,רעײיּפ ןיא סָאה רעכ
 גױא ןטימ ,ּבײל ַא ןופ םינּפ ןטימ טלעטשעגסיוא ןליק יד ףיוא
 הנוהמ ,הטיחש ,למוט ,ךיור ,והובּו-והוּת ןיא--רעלדָא ןַא ןופ
 ץלַא טימ ןוא ןּבעגעג גנוטכַא ץלַא ףױא ןוא ,ןעמַאלּפ ןוא
 ,טריגער

 -יל רענָצד עדליװ יד ןעגנַאגעג ןענעז ןקַאזָאק יד ךָאנ
 :לרעסעמ טימ טפמעקעג ןּבָאה סָאװ ,ןסָאקרעשט רעטײװ ;ןקַאז
 רעיַאהַאנ ענעבילקעג טריפעג יעּב-ַאהוט טָאה יײז ןּבענ טרָאה
 רעדָארגָאלַאיּב יד טריפעג יזַאנַאבוס טָאה ייז רעטניה ;סרעטָאט
 ןעגעז סָאװ ,רענַאכַארטסַא ענױרּב-ץרַאװש יד קולדרוק ,סרעטָאט
 עדעי סָאװ ,ןלייפ ןוא סנגיוּב עקידלַאװעג ןיא טנּכָאװַאּב ןעוועג
 ןעגנַאגעג ןענעז יז .סיורג יד זיּפש ַא יװ ןעװעג זיא יז ןופ
 ןוכ םעטָא רעסייה רעד זַא ,טכידעג יװַּצ ערעדנַא יד ךָאנ ענייא



 סקרַאק יד ןסָאגַאּב טָאה ,ןטניה ןופ ןעגנַאגעג ןענעז סָאװ ,יד

 .עטשרעדָאפ יד ןופ
 וצ ןעמוקעגוצ ןענעז ייז זיּב ןלַאפעג זיא ייז ןופ ליפיוו

 ןופ סרעּפרעק טימ ןטָאשרַאפ ןעװעג זיִא סָאװ ,ןּבָארג םענעי

 !טשינ ךרע ןייק ןוא טשינ רּועיש ןייק רָאג טָאה--ענעגנַאפעג

 ןעמונעג ןוא ןעגנַאגעגרעּבירַא ןוא ןעמוקעגוצ ןענעז ייז רעּבָא

 יד וַא ,טגימעג וטסלָאװ טלָאמעד .ןרעױמ יד ףיוא ןסייר ךיז

 טּפשמ סטָאג ןופ טֿכַאנ ַא זיא טֿכַײנ עטגרעטשעגסיוא עקיזָאד

 ערעטנָּננ יִד ןּבָאה סָאװ ,ןטַאמרַאה יד .ןשטנעמ יד רעביא

 ןכעלרעהפיואמוא ןַא טימ ןגיּפשעג ןּבָאה ,ןפערט טנָאקעג טשינ

 טנֿכײצקג ןּבָאה ןטַאנַארג יד ,ןעייר עקידרעטיײװ יד .ףיוא רעייפ

 ןקידמּונהיג ַא טימ ןגיולפעג ןוא למיה ןרעגיא סנגיוּב עקידרע ייפ
 ,גָט ןלעה ןטימ ןיא יװ שינרעטסניפ יד קידנטֿכױלַאּב ,ףייטעג

 סטשריפ םעד ייז ןּבענ ןוא רעייגסופ עשיליױּפ ןוא עשטייד יד

 ךיילג טעמּכ יילּב ןוא רעייפ ןסָאגעג ןקַאזָאק יד ןּבָּטה רענוגַארד

 ןײרַא טסורּב יד ןיא ןוא םינּפ ןיא
 ,ןעיצקירוצ טלָאװעג ךיז ןּבָאה ערעײז ןעיר עטשרע יד

 ןענעז יז .טנָאקעג טשינ ײז ןּבָאה ,ןטניה ןופ ןסיוטשעג רעּבָא

 טלזעלנעג ךיז טָאה טולג סָאד ,טרָא ןפיוא ןעמוקעגמוא רעּבירעד

 -ֹעו ןענעז ןרעימ יד .ענעמוקעגֿכָאנ יד ןופ סיפ יד רעטנוא

 יז טשטילגעגּפָארַא ייז רעּביא ךיז ןּבָאה סע ,קישטילג ןרָאװ

 ,ןרעימ יד ףיא טעּפַארדעג ךיז ןּבָאה ייז .ןטסּורּב ,טנעה ,טיפ
 ?ךיױר טימ טקעדַאּב ,ךיז טעּפַארדעג רעדיװ ןוא ןלַאפעגּפָארַא

 -ןּבָאה ארֹומ טשינ ,עטקַאהעג ,ענעֿפָאטשעג ,סעזדַאס ןופ ץרַאװש

 -עג ןיוש ןעמ טָאה זייורעטרע .טיוט ןרַאפ ןוא ןדנּוװ רַאפ קיד

 ןּבָאה סָאװ ,ןשטנעמ ןעזעג טסָאה .רעװעג סייװ טימ טפמעק

 ,ײז טימ ךיז טוט סע סָאװ שממ טסּוװעג טשינ תעגושמ ןופ
 ...טולּב טימ ענעסָאגרַאפ רעמינּפ טימ ,ןייצ עטערישטשעגסיוא טימ

 ןופ עסַאמ רעקידלּפַאצ רעד ףיא טפמעקעג ןּבָאה עקידעּבעל יד

 -נַאמָאק ןײק טרעהעג טשינ ןיוש טָאה ןעמ .םיטסֹוג ןוא םיגורה

 דיא ץלַא ןֿכלעװ ןיט ,יירשעג קידארומ .ןיימעגלא ןַא רָאנ ,עד

 סָאד יא ,ןסקיב יד ןופ ײרעלַאנק סָאד יא :;ןרָאװעג טביוטרַאּפ
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  ףייפעג סָאד ןוא ןצֿכערק יד יא ,עטדנּוװרַאע יד ןופ ןעלכרַאֿכ
 0 כה ,ןטַאנַארג יד ןופ

 -מוא ןוא ערעיהעגמוא עקיזָאד יד טָאה ןטלַאהעגנָא ןוא
 -סיוא זיא רעיומ רעד םורַא .ןהעׂש עצנַאג טֿכַאלש עקידתונמחרּב
 -רוטש יד טמױצרַאפ ןוא--םיגורה ןופ רעיומ עטייווצ ַא ןסקַאװעג
 טשינ רֿכז ןייק טעמּכ ןיא טייל-שטיס יד ןופ ,טירטוצ םעד רעמ
 ןבענ טרַאה ןגעלעג זיא קלָאּפ רעװַאלסַאיערעּפ רעד ,ןּבילּבעג

 רענַאמוה ןוא רֶעװַאלצַארּב ,רעװָאװרַאק יד ןופ ;רעױמ רעד
 -עּביא יד רעּבָא-ןּבעל םייּב ןּבילּבעג קלח טנעצ ַא ןזיא ןקלָאּפ
 םעד ךרוד ןטניה ןופ ןסיוטשעג ,טּפוטשעג ךָאנ ךיז ןּבָאה עקיר
 ,סרעטָאט רטיעּבמורוא ןוא ןקרעט רעלומור ,סעידרַאװג סנַאמטעה
 קיטנעק ןיוש ןגעװטסעדנופ זיא ָאנוש ןופ ןעיײר יד ןיא רעּבָא
 .ַארד ןוא ןשטייד ,רעייגסופ עשילױוּפ יד זעּב ,המוהמ ַא ןעוװעג

 .ןטערטעגּפָא טשינ ןַאּפש ןייק ףיוא ךָאנ טציא זויּב ןּבָאה רענוג
 -ףמַאק ןופ ןסירעגטימ ,עטעּפַאילֿפרַאפ טולּב טימ ,עטעּפַאסרַאפ
 ײז ןּבָאה ,חיר-טולּב ןופ עטלודעצ-ּבלַאה ,עטציוושרַאפ ,ןועגש

 יזַא טקנוּפ ,אנוש םוצ ןסירעג ערעדנַא יד רעּביא ענייא ךיז

 .ןסּפעש עדַאטס ַא רעּביא ךיז ןסייר ףלעװ עטעװעדליװעצ יװ
 -רתי ןטימ ןפירגעגנָא יינספיוא יקצינלעמֿכ טָאה עגר רעד ןיא
 טשינ ךָאנ ,רעצנַאג רעד טימ ןוא ןקלָאּפ עטשרע יד ןופ הטילּפה

 ןוא ןקרעט ,סרעטָאט ,רעװקרעצָאלַאיּב יד ןופ טכַאמ רעטרירעג

 | .ןסַאקרעשט |
 -וד וצ טרעהעגפיוא ןּבָאה סנגָארג יד ןופ ןטַאמרַאה יד

 -עג טָאה ןייז-ילּכ-טנַאה סָאד רָאנ ,ןטֿכײל וע ןטַאנַארג יד ,ןרענ
 .רעיומ רעקידברעמ רעד ןופ גנעל רעצנַאג רעד ךרוד טצירק
 ךיוא ןענעז ףוס םוצ .םרַאיל ַא ןביהעגפיוא ךיז טָאה רעדיװ
 עג רָאנ ןעמ טָאה טלָאמעד ןיא ,ןרָאװעג ןגיװשטנַא ןסקיּב יד
 ןופ סיורא ךיז טסייר סָאװ ,ץֿכערק ןקידלַאװעג ןייא יװ טרעה
 רעד ןיא ,דרע רעד ףיא ,דרע רעד רעטנוא ןופ ,ןטײז עלַא
 ןטלָאװ תומשנ יד ךיוא וו ךיילג ,רעֿכעה ןוא רעֿפעה ,טפול
 ,דלעפ-טֿכַאלש ןקיזָאד ןופ ןגיױלפעגקעװַא ץֿכערק ַא טימ

 ַאזַא ךָאנ :תוקספה עצרוק רָאנ ןעװעג ןענעז סָאד רעּבָא
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 ךָאנ ַא טימ ןפורעגנָא ךיז תוללי ןוא תולוק יד ןּבָאה עליו

 -סיא לָאמַא סָאװ ,רעקירעזייה לָאמָא סָאװ ,טפַארק רערעסערג
 | ,רעשילרעט

 ןופ יירעסיש ַא ןוטעג-ךליה ַא רעדיװ טָאה לָאמַא טימ
 טשער רעד טימ יקצינֿכַאמ קינוװָאקלָאּפ ןיא סָאד :ןסקיּב-טנַאה
 -ורט יד .ןקלָאּפ עטרעטַאמעגסיוא יד ףליה וצ ןעמוקעג רעייגסופ
 -רעטניה יד ןיא גוצקירוצ ַא ףיױא ןליּפש ןעמונעג ןּבָאה ןטיימ
 ןקַאזָאק יד ןופ ןעייר עטש

 ןּבָאה ןקלָאּפ עשיקַאזָאק יד ,הקספה ַא ןענַאטשטנַא זיא'ס

 -עג ךיז ןוא חטש ןסיװעג ַא ףיא ןּבָארג ןופ טרעטייוורעד ךיז
 זיא'ס רעּבָא--ןטַאמרַאה ענעגיא יד ןופ ץוש ןרעטנוא טלעטש

 -יו ךיז טָאה יקצינלעמֿכ יװ ,העש עץּבלַאה ןייק רעּבירַא טשינ
 םוצ ןּבירטעג יײיז לָאמ ןטירד םוצ ןוא ןוטעג סיר ַא רעד

 | ,םרוטש
 ַא ףיוא ןזיװַאּפ ןבָארג ןפיוא ךיז טָאה טלָאמעד רעּבָא

 -רעד וצ ןעוועג טֿפײל םיא זיא'ס ,ןײלַא ימערעי טשריפ דרעפ
 רעּביא טרעטַאלפעג טָאה ןָאּפ רעשינַאמטעה רעד לייו ,ןענעק
 קילדנעצ רָאּפ ַא ןגָארטעגֿכָאנ ןעמ טָאה םיא ךָאנ ןוא ּפָאק ןייז
 ןסיש ןעמונעג ןעמ טָאה דלַאּב .סלעקַאפ עקידנרעקַאלּפ-קיטולּב
 . ןּבָאה רעסיש עטינעג טשינ יד רעּבָא ,ןטַאמרַאה ןופ םיא ןיא
 / ןיא רע ןוא .ַאנזעינג יד רעטניה שזַא ,טײװ ןפרָאװעג ןליוק יד
 ..סערַאמֿכ עקידנקורנָא יד ףיוא טקוקעג ןוא קיאור ןענַאטשעג

 ײױװ ךיילג ,טירש ערעייז טֿכעלעמַאּפרַאפ ןּבָאה ןקַאזָאק יד
 ,קילּבנָא ןקיזָאד ןופ טפושיּכרַאפ ןעוועג ןטלָאװ ייז

 -עג סָאד יװ ,םורּבעג ליטש ַא טָאה--!ַאמערַאי !ַאמערַאי--
 עיר עפיט יד ךרוד ןגָארטעגֿפרוד ךיז ,טניוו ַא ןופ שיור -

 -ַאפ עקיטולּב יד ןטימ ןיא ןּכָארג ןפיוג קידנעייטש ןוא
 ןיא ןעזעגסיוא טשריפ רעקידהמיא רעקיזָאד רעד טָאה ,סלעק
 רעטיצ ַא ןוא ,עלהשעמ-סקלָאפ ַא ןופ זיר ַא יװ ןגױא ערעײז
 ןוא םירבא עדימ ערעיײז רעּביא ןפָאלעגֿכרוד רעּבירעד זיא
 -עג ץלַא זיא רע ןוא .םימלצ טנכייצעג ןּבָאה טנעה ערעײז
 ' .ןענַאטש
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 דלַאּב ןוא--ּבַאטש םענעדליג םעד ןוטעג-גיוּב ַא טָאה רע
 זיא ןוא למיה ןפיוא ןוטעג רענוד ַא ןטַאנַארג הנחמ ַא טָאה
 ךיז ןּבָאה תונחמ יד ,ןעיר עקידנפױלנָא יד ןיא ןלַאפעגנײרַא
 -קערש ַא ;גנַאלש רעטדנּוװרַאפ ךעלּברעטש ַא יװ טליונקעגפיונוצ
 זיּב םָארטש-ןשטנעמ קע ןייא ןופ ןגיולפעגכרוד זיא יירשעגסיוא
 | ;ןטיײװצ םֹוצ

 -ַאק יד ןופ ןעמיטש טרעהרעד ךיז ןּבָאה --!ןפיול !ןפיול--
 ,סעקיגװָאקלָאּפ עשיקַאז

 -ָאל ַא טעּפמיא ןצנַאג ןטימ ךיז טָאה עװַאל עצרַאװש יד
 ןעניפעג טנַאקעג טָאה יז עֿכלעװ רעטנוא ,ןרעױמ יד וצ ןוטעג
 ןייק ןפָאלעגֿכרוד טשינ ךָאנ זיא יז רעּבָא ,ןטַאנארג יד ןופ ץוש
 ײױװ ןעזעג רדכּכ טָאה'מ ןכלעװ ,טשריפ רעד יװ ,געװ טפלעה
 ףרעמ וצ לסיּב ַא ןוטעג רעק ַא ךיז טָאה ,ךַאלפ-טנַאה רעד ףיוא
 ,ּבַאטש םענעדליג םעד ןוטעג-גיוּב ַא רעדיװ ןוא

 ןופ ,טײז-וַאטס רעד ןופ ןּבָאה ןֿכײצ ןקיזָאד םעד ףיוא
 ןעמונעג ךיז ,רעױמ רעד ןוא ַאטס ןשיװצ דייש-ןשיװצ םעד
 .רעדנַאנָאפ ךיז ייז ןּבָאה ןיע-ףרהּכ ןוא--רעטייר יד ןקורסױרַא
 יד ןופ ןיש רעד ייּב :חטש ןכַאלפ ןופ גערּב ןפיא ןסָאגעג
 ןענָאפ עקידלַאװעג יד ןעזעג טנֿכײצעגסױא ןעמ טָאה ןטַאמרַאה
 ןוא סלעשוק ,ןרַאװה סיקסווָאֿכיליװשטַאז ןוא סיקסוטעשקס ןופ
 -ָאט עֿכעלטשריּפ סיקסווָארָאװטזָאר ןוא רענוגַארד סיקסווָאידָאלָאװ
 לָאמַא סָאװ סצעיװָאֿפיּב טקורעגסױרַא ךיז ןּבָאה ייז ךָאנ .סרעס
 ,יקצינלעמֿכ זיולּב טשינ .ןֿכַאלָאװ ןוא ןקַאזָאק ןופ ןקלָאּפ עיינ
 ןיא טָאה טֿכענק עשיקַאזָאק יד ןופ רעטצעל רעד ול פא רָאנ
 ןסָאלשַאּב טָאה רעריפ רעטסיירד רעד זא ,ןענַאטשרַאפ עגר ןייא
 .אנוש םעד ןגעקַא ?לייח-רעטייר עצנַאג סָאד ןפראוו ּוצ

 יד טֿכלהעגּפָא דלאּב ןּבָאה ןקַאזָאק יד ןופ ןעייר יד ןיא
 ןטימ !רעטיײר יד וצ םינּפ ןטימ, .גוצקירוצ ַא ףױא ןטיימורט
 ענעקַארשעגרעּביא טרעהרעד ךיז ןּבָאה--"!רעטײר יד וצ םיִנּפ
 ןצ טימַאּב ךיז יקצינלעמֿכ טָאה טייצ רעּבלעז רעד וצ .ןעמיטש
 ךיז רעטַײר יד טימ ןוא תולייח ענייז ןופ טנָארּפ םעד ןרעדנע
 טשינ טייצ ןייק ןיֹוש זיאס רעּבָא .רעטייר יד ןופ ןציש וצ
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 ,ןעייר יד ןלעטשוצסיוא ןזיװַאּב טָאה רע רעדייא ךָאנ .ןעועג

 יו ,ןפלָאעג ןוא ןוטעג-סיר ַא ןקלָאּפ סטשריפ רעד ךיז ןּכָאה

 -עג ַא טימ "!עגרהרעד !גָאלש, :יירשעגסיוא ןטימ לגילפ ףיוא

 -עג ןוא ןרעדעפ יד ןֹופ ףייפעג ַא טימ ,ןענָאפ יד ןופ שור

 ןויפש יד ןכָאטשעגנײרַא ןּבָאה ןרַאװה יד .ןייז-ילּכ ןופ גנַאלק

 ןסירעגנײרַא ךיז ייז ןּבָאה ןילַא ןוא אנוש ןופ טנַאװ יד ןיא

 ןופ קידנכַאמ-לּת ַא ןוא קידנרעקרעּביא ,רעֿפיװ ַא יװ ײז ןיא

 ,לעּפַאּב םוש ןייק ,חוּכ רעֿפעלשטנעמ םוש ןײק .געוו ןפיוא ץלַא

 -סופ יד ןטלַאהוצפיוא ןזיװַאּב טשינ ןיוש טלָאװ רעריפ םוש ןייק

 ישרע רעד טדנעװעג ךיז טָאה סע עכלעװ ןגעקַא ,ןקלָאּפ-רעיײג

 טנַאמטעה םעד ןעמונעגמורַא טָאה הלהּב עדליוװ ַא .טעּפמיא רעט

 -עגקעװַא ןּבָאה רעװקרעצָאלַאיּב יד .עידרַאװג עטנֿכיײצעגסױא

 קידנלעטשרַאפ ןוא ןדרעװש ,סעסָאק ,ןזיּפש ,ןסקיּב יד ןפרָאװ !

 קערש ןופ ןועגש ןיא ןפָאלעג יז ןענעז ,טנעה יד טימ ּפעק יד

 ,סרעטָאט יד ןופ ןעגנולײטּפָא יד וצ שטיווקעג ןשהיח ַא טימ

 ײז ןּבָאה סרעטָאט יד רֶעּבֶא .ןטניה ןענַאטשעג ןענעז סָאװ

 ןַאד ךיז ןּבָאה ייז--ןלייפ ןופ ןגער-סָאג ַא טימ ןעוועג םינּפ-לּבקמ

 נוא רעגַאל ןופ גנעל יד ןיא ןּפָאלעג ןוא טייז ַא ןיא ןּפרָאװעג

 .יסױא ,ןטַאמרַאֿכ סלצרּוװ ןופ ןוא רעייגסופ יד ןופ רעייפ ןרעט

 -ןטלעז רָאנ זַא ,םיגורה טימ טֿפידעג יװַא געװ םעד קידנטעּב

 .ןרעדנָא ןפיוא רענייא ןלַאפעג טשינ זיא ּוװ

 -רעטנוא ,יעּב-יַאהוט רעדליװ רעד טָאה רעּבָא לייוורעד

 ךיז החיצר רעדליוו ַא טימ ,ןמּורּוא ןוא ןיזַאגַאּבוס ךרוד .טציטש

 ןייק טַאהעג טשינ טָאה רע .ןרַאװה יד ףיוא ןוטעג ףרָאװ ַא

 ַא ףױא שטָאכ ,טלָאװעג רָאנ טָאה רע ,ןכערּבעצוצ ייז גנונּפָאה

 -ומור ןוא עשירטסיליס יד ידּכ ,ןטלַאהקירוצ ייז ,טייצ עצרוק

 -רָאפ ךיז ןענָאק טייצ רעקיזָאד רעד רַאפ ןלָאז ןרַאשטנַאי רעיל

 ןרעטכינסױא ךיז רעװקרעצָאלָאיּב יד ןוא ןטנַאק-ריפ ןיא ןרימ |

 .ןיא יװ ,ןוטעג-גנורּפש ַא טָאה רע .המוהמ רעטשרע רעד ךָאנ

 טשינ ,ײר רעטשרע רעד ןיא ןפָאלעג ןיילַא זיא ןוא--ןײרַא ךיור

 -עג ,טקַאהעג ןוא ,רעטָאט רעטושּפ ַא יװ רָאנ ,רעריפ ַא יװ

 יערעדנַא טימ ןעמַאװצ תונּכס ףיױא טלעטשעגסיוא ךיז ,טעגרה
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  ןעגנולקעג ןּבָאה סרעטָאט רעיַאהָאנ יד ןופ ןדרעװש עמורק יד
 טָאה רענלעז יד ןופ ליײהעגי סָאד ןוא ,סרעצנַאּפ יד רעּביא
 יז ןּבָאה ןטלַאהסױא רעּבָא .ןעמיטש ערעדנַא עלַא טֿפליהרַאּפ
 רעד ןופ טקירדעגוצ ,טרָא ןופ ןסױטשעגקעװַא .טנָאקעג טשינ
 ןענעז יײז עֿכלעװ ,רעטײר ענרעזײא יד ןופ אשמ רעכעלקערש
 :טפוטשעגּפָארַא ,ןלעטשוצנגעקַא ןפָא:ךיז ןעװעג טניוװעג טשינ
 .-ןפרָאװעגּפָארַא ,ןדרעװש עגנַאל טימ ןֿכָאטשעג ,ןרַאשטנַאי יד וצ
 יד יװ ,עטשטעווקעצ ,עגעגָאלשעג ,עטעדנּוװרַאפ ,ןעלטָאז יד ןופ
 .-רַאפ ַאזַא טימ טקידיײטרַאפ ןגעווטסעדנופ ךיז ייז ןּבָאה ,םרעוו
 -עגנייא עקַאט זיא ןרָאזה יד ןופ סםָארטש רעד זַא ,טייקנסיּב
 ןטייז עלַא ףיוא ןפרָאװעג ךיז טָאה יעּב-יַאהוט .ןרָאװעג ןטלַאה
 ןענעז סרעטָאט רעיַאהָאנ יד ןוא ,םַאלּפ רעקידנרעצרַאפ ַא יו
 רעד טימ טימ ןעַײג ףלעװ יד יװ ,םיא טימ ןעגנַאגעגטימ
 | ,ןיפלעוו

 ןיא קידנלַאפ ,ןטערטעגּפָא טשינ ייז ןענעז ןגעווטסעדנופ
 ןּבָאה סָאװ ,/וַאלַא; ןעיירשעג יד .תונחמ ערעסערג לָאמַא סָאװ
 -נַאי יד זַא ,טגָאזעגנָא ןיוש ןּבָאה ,דלעפ ןופ ןגָארטרעד ךיז
 -עגוצ זיא יקסוטעשקס ןעװ ,ףמַאק םוצ טיירג ןעייטש ןרַאשט
 ץעז ַא םיא דרעװש רעד טימ ןוא יעּב-יַאהוט ןדליוו םוצ ןלַאפ
 ךָאנ טָאה רעטיר רעד זַא ,רעּבָא םינּפא .ןירַא .ּפָאק .ןיא ןוטעג
 רשפא רעדָא ,ןענּוװעגקירוצ טשינ תוחוּכ עלַא ךָאנ קנערק רעד
 ךָאטש םעד םלֶעה רענרעזייא רעטדימשעג קשמד ןיא רעד טָאה
 ןפיוא ןגיּבעגסיוא ךיז טָאה גנילק יד זַא ,גונעג ,ןטלַאהעגקירוצ
  =גירּפשעצ יז ןיא ,טייז רעֿכַאלּפ רעד טימ קידנּפַאלקנָא ןוא ּפָאק
 ךיז ןּבָאה ןגיוא סיעב-יַאהוט רעּבָא .ךעלעציּפ ףיוא ןרָאװעג ןעג
 סָאד ןוטעג-סיר ַא טָאה רע ,שינרעטסניפ ַא טימ ןגױצַאּב דלַאּב
 עֿכלעװ ,סרעטָאט יד ןופ טנעה יד ףיוא ןלַאפעג ןוא דרעפ
 ןכעלקערש ַא טימ ןדנּוװשרַאפ ,רעריפ רעיז טּפַאֿכעג ןּבָאה
 סָאו ;לּפענ ַא טדניװשרַאפ סֶע יװ ,ןטייז עדייּב ןיא םרַאיל
 סטשריפ םעד .רעֿכיװ ןקידלַאװעג ַא ךרוד ןזָאלּבעגקעװַא טרעוו
 ןוא רעילעמור יד ןגעקַא ןענַאטשעג טציא ןענעז רעטייר עלַא
 עֿכלעװ ,ןקלָאּפ עשיּברעס יד ןגעקַא ןוא ןרַאשטנַאי עשירטסיליס
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 -ריפ ןקיטכעמ ןייא טעדליּבעג ןרַאשטנַאי יד טימ ןעמַאזוצ ןּצָאה

 ,וצ-רעגַאל םוצ ןגיוצעגקירוצ םַאזגנַאל ךיז ןּבָאה ייז ןוא טנַאק
 -ןסקיב עטקעטשעגסױרַא טימ ,ָאנוש םוצ טנָארפ ןטימ טדנעוװעג
 | .ןדרעװש ןוא ןזיּפש עגנַאל ןופ ןפרַאש ,ןריור

 ןֹּבָאה ןקַאזָאק ןוא רענוגַארד יד ןופ ןקלָאּפ-רעצנַאּפ יד
 זיא טנָארפ עמַאס ןיא ןוא ,רעֿכיװ ַא יװ ייז וצ טגָאיעג ךיז
 .קלָאּפ-ןרָאװה סיקסוטעשקס ןעגנַאגעג רעדליּפעג ןוא שער ַא טימ
 ,ײר רעטשרע רעד ןיא טייהרעדנילּב ןגױלפעג זיא ןײלַא רע
 טימ דרעפ ןשידנעלפיל ןייז ףיוא סוניגנָאל רעה םיא ןּבענ ןוֵא
 | | .טנַאה רעד ןיא דרעװש רעֿכעלקערש ַא

 -ריפ קע ןייא ןופ ןגיולפעגֿכרוד זיא סַאּפ-רעייפ רעטיור א
 ןופ ןרעיא יד ןיא ןפיפעג ןּבָאה ןליוק יד--ןטייוצ ןיא טנַאק
 ָאד ,ןוטעג ץכערק ַא שטנעמ ַא טָאה טרָאד ןּוא ָאד ,רעטייר יד

 רעטײײר יד ןופ עיניל יד ,ןלַאפעגמוא דרעפ ַא זיא טרָאד ןוא
 ,וצ ןיוש ייז ןפיול טָא ;רעטיײװ ןעילפ ייז רעּבָא ,ךיז טֿכערּב
 ןטעּפַאסרַאפ םעד ןוא ןעּפַארֿכ סָאד ןרַאשטנַאי יד ןיוש ןרעה טָא
 רעגנע ךָאנ ךיז טסערּפ טנַאק-ריפ רעד--דרעפ יד ןופ םעטָא
 ןענעז סָאװ ,ןויּפש יד ןופ רעיומ יד  ּפָארַא טגייּב ןוא ףיונוצ
 עטעװעדליװעצ יד וצ ,טנעה עקידרעדָא ךרוד ןרָאװעג ןטלַאהעג
 ליפ ױזַא ,טַאהעג טָאה ערַאמֿכ עקיזָאד יד ןפרַאש ליפיוו .דרעפ

 ,רעטיר יד טָארד ןטיוט
 ַא ןיא ןלַאפעגוצ רַאזוה רעקיזיר ַא סעפע זיא לָאמַא טימ

 ןטנַאק-ריפ ןופ טנַאװ רעד וצ טעּפמיא םענעטלַאהעגנייא טשינ
 ,דרעפ ןקידלַאװעג ַא ןופ סעטיּפָאק יד ןעזעג ןעמ טָאה עלייוו ַא
 רעד זיא ךָאנרעד--טפול רעד ןיא ןעגנָאהעגּפָארַא ןּבָאה סָאװ
 -עצ ,ּפוטשעג ןטימ ןיא ןלַאפעגנײרַא דרעפ סָאד ןוא רעטיר
 -עצ ,קידנכערּב ,ןשטנעמ קידנרעקרעּביא ,ןזיּפש קידנרעטעמש
 ' ,קידנטכינרַאפ ,קידנּבײר

 עסייו ןופ עדַאטס א ףיוא ּפָארַא טלַאפ רעלדָא ןַא יװ

 -יא ןַא ןיא םיא רַאפ ףיונוצ ךיז ןסערּפ עֿכלעװ ,רעניה-יינש
 ,לגיופ-ביור ןופ ןּברק ַא רַאפ ןלַאפ ןוא עּפוק רענעקַארשעגרעּב
 רעה טָאה ױזַא--לּבַאנש ןוא לגענ יד טימ ייז טסיירעצ רעכלעול
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 -טנייפ יד ןופ ןטימ ןיא קידנלַאפנײרַא ,ַאטנעיּפיּבדָאּפ סוניגנָאל
 ,דרעװש ןייז טימ טעוװעשוּבעג ,ןעייר עכעל

 טֿכַאמעננָא טשינ טניוװ-םרוטש ַא טָאה לָאמניײק ךָאנ ןוא = |
 סָאװ ,יד יװ ,דלַאװ ןטכידעג ןוא ןגנוי ַא ןיא תוברוח עכלעזַא
 רע זיא ךעלקערש .למיוװעג-ןרַאשטנַאי ןיא טכַאמעגנָא טָאה רע
 דרעפ סָאד ;ןטקַאװעגסױא רעייהעגמוא זיא טלַאטשעג ןייז ,ןעוועג
 סײּפש סָאװ ,גנַאלש ַא סעּפע ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ זיא סנייז
 ירד זיא ענייז דרעװש יד ןוא ,רעכעלזָאנ יד ןופ רעייפ טימ
 .רַאלסיק .רעטיר ןופ טנַאה רעד ןיא ןרָאװעג סױרג ױזַא לָאמ
 זיא ןוא םיא ףױא ןפרָאװעג ךיז טָאה ,ַאגַא רעקיזיר ַא ,קַאּב
 עדעי ןּבָאה טסיזמוא .ןטפלעה ייווצ ףיוא רענעטינשעצ ַא ןלַאפעג
 טצישַאּב ךיז ,טנעה יד טקערטשעגסױא ןענניי עטנזעג עלײװ
 ַא ןופ ןפָארטעג יװ ,ןעמוקעגמוא דלַאּב ןענעז ייז-זיּפש טימ
 טּפוטשעגנײרַא ךיז ,ייז רעּביא ןטערטעג טָאה רע ןוא--רענוד
 וטכלָאװ--ןוטעג-עֿכָאּכ ַא / טָאה רע זַא ןוא גנַארדעג ןטסערג ןיא
 סע ,ןרָאװעג זיא טסוּפ .עסָאק ַא רעטנוא ןלַאפ ןעגנַאז ,טניימעג
 -עג ַא ,ּפעלק עקידנרענוד ,ןצכערק ,תוללי טרעהעג ךיז ןּבָאה
 ןשידרעפ ןופ ןֿכרָאנש סָאד ןוא ּפעק ףיוא ןזייא ןופ ץירק
 ,לבחמ

 .טיוא ןעזמיטש ענעקָארשעגרעּביא ןבָאה--!תור ַא !חור ַא--
 ,ןפורעג

 ןיקסוטעשקס טימ ,םרוטש-ןרַאװה רעד טָאה עגר רעד ןיא
 ןרָאװעג טנפעעג זיא סָאװ ,רעױט ןיא טלַארּפעגנײרַא ,שארּב
 ,טצַאלּפעג ןּבָאה טנַאק-ריפ ןופ טנעו יד ;רעטיר ןשיװטיל ןֿכרוד
 .נַאי ןסַאמ יד ןוא זה םענעלַאפעגנייא ןַא ןופ טנעװ יד יװ
 / ןטײז עלַא ןיא ןפיולעצ ןעמונעג ךיז ןּבָאה ןרַאשט

 .ָאט רעיַאהָאנ יד לייו ,ףיורעד טייצ ןעװעג ןיוש זיא'ס
 ,טרעקעגקירוצ ןיוש ןּבָאה עדנַאמָאק סיזַאגַאּבוס רעטנוא סרעט
 .ייוצ רעד ןופ ןוא ,טכַאלש רעד ּוצ ףלעװ עקיטשרוד-טולּב יװ
 .ָאלַאיּב יד ןּבילקעגפיונוצ יינספיא יקצינלעמֿכ טָאה טייז רעט
 טציא רעּכָא--ןרַאשטנַאי יד ףליה-וצ ןעגנַאגעג זיא ןוא רעווקרעצ
 -נַאי ,ןברעס ,סרעטָאט ,ןקַאזָאק .טשימעגפיונוצ ץלַא ךיז טָאה
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 וצ המוהמ ןוא הלהּב רעטסערג רעד ןיא ןפָאלטנַא ןענעז ןרַאשט

 רעטייר יד .דנַאטשרעדיױװ םוש ןייק קידנּבעג טשינ ,סרעגַאל יד

 טשינ זיא סע רעװ .טייהרעדנילּב קידנקַאה ,ןּבירטעג יז ןּבָאה

 רעגָאיכָאנ יד .רעטעּפש ןעמוקעגמוא זיא ,דלַאּב ןעמוקעגמוא

 וצ ויּב טרַאּפשעגנָא ןּבָאה יז זַא ,ןסיּברַאפ יוזא ןעװעג ןענעז

 רענלעז יד ייּב ,עקידנפולטנַא יד ןּופ ןעיר עטשרעטניה יד

 .דרעװש רעד טימ ןעֿכָאפ ןופ ןענַאטשעגּפָא טנעה יד ןענעז

 -טיה יד ,ןענָאפ יד ,רעװעג סָאד ןפרָאװעגקעװַא טָאה ןומה רעד

 ןרַאשטנַאי יד ןופ סעװּפַאק עסײװ יד .קער יד וליפא ןוא ךעל

 עצנַאג סיקצינלעמֿכ .דלעפ סָאד טקעדַאּב ייֵנש ַא טימ יװ ןּבָאה

 עשירעטָאט יד ,עירעליטרַא ,רעייגסופ יד ,עיצילימ ענעּבילקעג

 ןייא טעדליּבעג ןּבָאה ןעגנולײטּפָא-גנוקרַאטשרַאפ עשיקרעט ןוא

 -דנעלּברַאפ ַא ,עטלמוטעצ ַא ,עטלודעצ ַא ,עסַאמ עטרעּפמולעגמוא

 ןיא רַאפ ןפָאלטנַא ןענעז רעטרעדנוה עצנַאג .קערש ןופ עט

 -כָאנ עקירעייז סָאד ןָאטעגּפָא ןּבָאה ןרַאזה יד .רענלעז ןשיליױוּפ

 ןוא ,סרעטָאט ןוא רעייגסופ יד טּפַאלקעצ ןּבָאה ייז יו םעד

 טימַאּב ךיז ןקלָאּפ עטבײל יד ןוא רענוגַארד יד ןּבָאה טציא

 ןּבָאה ץיּפש רעיײז ןיא ןוא ,ערעדנַא יד ענייא ןגייטשוצרעּבירַא

 יתוברוח עכעלּבױלגמוא טֿכַאמעגנָא לעשוק ןוא יקסווָאידָאלָאװ רעה

 עֿכעלקערש סָאד טקעדַאּב עשזולַאק ןייא טימ טָאה טולּב סָאד

 -עג יד רעטנוא רעסַאװ ַא יװ ,טשיורעג טָאה ןוא דלעפטכַאלש

 סָאד קידנצירּפשַאּב ,סעטיּפָאק עשידרעפ יד ןופ ּפעלק עקידלַאװ

 | .רעטיר יד ןופ רעמינּפ ןוא ןייז-ילּכ

 ןשיװצ טשרע טמעטעעגּפָא ןבָאה ןסַאמ עקידנּפױלטנַא יד

 ןפורעגּפָא ןּבָאה ןטיימורט יד ןעװ ,רעגַאל רעײז ןופ ןרופ יד

 - / .רעטייר סטשריפ םעד

 ידיירפ ןוא גנַאזעג טימ טרעקעגקירּוצ ןּבָאה רעטיר יד

 ןדרעװש עמערַאװ יד טימ געוו ןפיוא קידנלייצ ,ןעיירשעגסיוא

 יֹפָא טנָאקעג גולפ ןיא טָאה רעװ רעּבָא .םיגורה עֿכעלטנייפ יד

 -יא עלַא טנָאקעג טָאה רעװ ?הלּפמ רעד ןופ סיורג יד ןצַאש

 ,סרעּפרעק ןגעלעג ןענעז ןגָארג םייּב טרַאה ּתעּב ,ןלייצרעּב

 יד !ךױה יד שטנעמ ַא ףיוא ןרעדנַא ןפיוא רענייא טנפיוהעגנָא
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 יד טייז רערעדנַא רעד ןופ ןוא תונחמ סיַאלרוּב ןופ לָאצ עקיד .נגעוורעּביא ןוא טײקנסיּברַאפ יד טייז ןייֵא ןופ ןפָארטעגּפיונוצ ךיז ןּבָאה'ס ןכלעװ ןיא ,טכעפעג-טנַאה ךעלקערש ַא טרעקַאלפעצ ךיז טָאה סע .ןקַאזָאק יד טימ ןסױטשעגנעמַאזוצ קיטכעמ ךיז ןּבָאה ןשטייד יד רעדיײא ךָאנ ,אנוש ןפיוא ריא טימ ןפרָאװעג ךיז ןוא ןָאמ יד טּפַאֿכעג רע טָאה ,רעגערט-ןָאפ םעד סיוטש ןיא טימ קידנגרהרעד .ףליה וצ ןפָאלעגנָא ,סעטָאר עשטייד רָאּפַא ןופ שארּב ,יקסמעישּפ רעה זיא ָאד רעּבָא ,ןאלעטש -ַאק רעולעּב ןופ ןריטרַאװק יד וצ טרַאּפשעגנָא ןיוש ןוא ןטַאמ -רַאה רָאּפ ַא טּפַאֿכרַאפ ,גנולײטּפָא-רעטייר עניילק ַא טּפַאלקעצ ,ןרַאגנוא עקידנפױלטנַא יד טגָאיעגכָאנ ןבָאה ןקַאזָאק יד !רעג -ַאל ןופ קע ןטייוצ םוצ זיּב שוא ןעגנַאגרעד ןענעז ןעיירשעג . =ןוחצנ יד .םָארטש רענעטלַאהעגנייא-טשינ ַא ײװ ןשטנעמ ענייז טזָאלעג ךיז ןּבָאה םיא ךָאנ ןוא טימ יד ןיא ןעגנורּפשעגנײרַא זיא יַאלרוּב .טנעמיגער רעצנַאג רעד ןפיול טזָאלעג ךיז טָאה םיא ךָאנ ןוא גנולײטּפָא ןייז טימ ןפָאלטנַא זיא רעגערט-ןָאפ רעטשרע רעד ןוא--טקידנערַאפ ןעוועג טשינ ךָאנ ןענעז ַאטס םייּב ןרעיױמ יד לייוװ ,ףירגנָא ןטשרע םעד ןטלַאהסױא טנָאקעג טשינ ןּבָאה ,ןענַאטשעג טרָאד ןענעז סָאװ ,רעייגסופ עשירַאגנוא יד ,ןריטרַאװק סיעלריפ ןפירגעגנָא קיטֿכעמ ןוא וַאטס ןקידחרזמ םוצ זיּב טרַאּפשעגנָא רע טָאה ,רּפעינד טייז רעגעי ןופ רענלעז ןופ ץיּפש רעד ןיא סָאלש סָאד ןוא טָאטש יד ליטש קידנע .ײנמורַא .סנגָארג יד טשרעהַאּב טשינ ריש לגילפ ןקניל ןפיוא יַאלרוּב טָאה ,רעגַאל ןופ לגילפ ןטֿכער ןפיוא ןרָאװעג טכַאמעג ןענעז סָאװ ,סעקַאטַא יד ןסױטשעגּפָא טָאה יקצעיװָאינשיו 3 לייוו ,טקידנערַאפ ןעוועג טשינ זיא םרוטש רֶעֵד רעּבָא | ,ןיקצינלעמֿכ טימ .?ַאמערַאי; ןכעלקערש ןופ שיגעגעגַאּב עטשרע סָאד טקידנעעג ךיז טָאה יװַא | ,ןטלעצעג עכעלטנייפ יד וצ חיר ןקיזָאד םעד ןזָאלּגעגקעװַא ןוא טניוו רעקרַאטש גוגעג ַא ןּביוהעג -םיוא ךיז טָאה טײז-װַאטס ןופ סָאװ ,קילג ַא .סייװש ןוא טולּב ןופ חיר ןּפרַאש םעד ןופ טעדַאשטרַאפ ײװ ןעשפ קעז רענלעז

.5 



 המחלמ רעקירעי-קיסיירד רעד ןופ ןּבײל עטלַא יד ןופ הרובג

 .זיא ןפרָאװעג ,היח עטדנּוװרַאפ ַא יװ ,יַאלרוּב ךיז טָאה טסיזמוא

 ,שפנ-תוריסמ יד טשינ יעקידנפמעק יד ןופ ןעייר עטסטֿכידעג יד

 תונשקע רעייז טשינ ,טפמעקעג ןּבָאה ןקַאזָאק יד רעכלעװ טימ

 עֿכלעװ ,ןשטייד ענעסיּברַאפ יד ןעמוקייב טנָאקעג טשינ ןּבָאה

 קיטכעמ ױזַא יז ןוא סיורָאפ טקורעג ךיז ,רעױמ ַא יװ ,ןּבָאה

 -וצ ,טרָא ןופ טּפוטשעגסױרַא דְּלַאַּב ייז ןּבָאה יז וַא ,ןגָאלשעג

 ןטסערג םעד ײז ןופ טעגרהעגסיוא ,טגּבָארג יד וצ טרַאּפשעג

 -ע' ףױא ןפרָאװעגסױרַא ףמַאק ןקידהעש-בלאה ַא ךָאנ ןוא לייט

 ,טולּב טימ רענעסָאגרַאפ ַא ,יקסמעישּפ "עה .רעיומ טייז רענ

 ירַאפ טשינ רעד ןיא ןָאפ יד טקעטשעננײרַא רעטשרע רעד טָאה

 .רעיומ רעטקידנע

 רע לי ,עֿכעלקערש ַא ןעועג טציא זיא ע:ַאל סיַאלרוּב

 ןכלעו ךרוד ,געװ ןּבלעז םעד ךרוד ןעיצקירוצ טזומעג ךיז טָאה

 טַאהעג ןיוש טָאה ימערעי יװ יוזַא ןוא ,ןעמוקעגנָא זיא רע

 ,לגילפ ןטֿכער םעד טריקַאטַא טָאה סָאװ ,אנוש םעד טקיליטרעפ

 .גנלײטּפָא עצנַאג סיַאלרוּב ןדײנשּפָא טנָאקעג טֿכײל רע טָאה

 יד ןופ שארּב יקציװָאזָארמ ףליה וצ ןעמוקעג וליפא םיא זיא'ס

 ךיז ןּבָאה עגר רעד ןיא רעּבָא ,רעטייר עשיקַאזָאק רענוסרָאק

 ןענַאטשעגוצ זיא ײז וצ ,ןרַאזוה סיקסלָאּפצעינָאק רעה ןזיווַאּב

 ףיוא עקַאטַא רעד ןופ ןעמוקעגקירוצ זיא רעֿפלעװ ,יקסוטעשקס

 רעכלָעװ ,ןיַאלרוּב ןטינשעגּפָא ןּבָאה עדייּב ןוא ןרַאשטנַאי יד

 .גנונדרָא ןיא ןגיוצעגקירוצ טציא זיּב ךיז טָאה

 ןוא ּבױטש ףיױא ןּבירעצ םיא ייז ןּבָאה עקַאטַא ןייא טימ

 יד .הטיחש עקידארומ ַא ןּבױהעגנָא ךיז טָאה טשרע טלַאמעד

 ןעװעג ייז רַאפ זיא סרעגָאל יד וצ געװ רעד סָאװ  ,ןקַאזָאק

 לייט ַא .טױט םוצ געװ םענעּפָא ַא טַאהעג רָאנ ןּבָאה ,טֿכַאמרַאפ

 ךיז קידשפג-תוריסמ ,תונמחר ןייק קידנטעּב טשינ ,טָאה ייז ןופ

 טסיזמוא ןּבָאה ערעדנַא ,ןיײלַא רעדָא ןּפורג ןיא טקידייטרַאפ

 רעכיװ ַא יװ ןּבָאה עֿכלעװ ,רעטייר יד וצ טנעה יד ןגיוצעגסיוא

 -ָאי ַא ןּבױהעגנָא ךיז טָאה סע .דלעפטכַאלש ןרעּביא טעילוהעג

 ןופ שינעכוזסיוא ןַא ,ןעלגנַארעג ענלצנייא ,שינעפיול ַא ,שינעג
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 ןוא ןטלַאּפש יד ןיא ןטלַאהַאבסױא ךיז ןּבָאה סָאװ ,םיאנוש יד
 טָאה ,דלעפטֿכַאלש סָאד ןטֿכײלַאּב וצ ידּכ .דרע רעד ןופ ןּבורג
 ןסקיּב-רימש ענעדנוצעגנָא ןפרַאװ ןעמונעג סנּבָארג יד ןופ ןעמ
 . ןרָאעטעמ עקידרעייפ יװ ןגילפעג ןענעז עֿכלעװ ,עלָאמס טימ
 טָאה ןייש רעטיור רעקיָאד רעד ייּב .עּבישזג רעקימַאלפ ַא טימ
 | .םיאנוש יד ןופ טשער יד טקיליטרַאפ ןעמ

 .לעװ ,יזַאגַאבוס ךיוא ףליה וצ טלייאעג ךָאנ ייז טָאה סע
 .ַאב רעד רעּבָא ,הרובג ןופ םיסנ ןויװַאּב גָאט םעד טָאה רעֿכ
 טָאה ,עטסָארַאטס רעװַאטסָנסַארק ,יקסעיּבָאס קערַאנ רעטמיר
 ןדליװ ַא קעװַא טצעז ּבײל ַא יװ ,טרָא ןפיוא טצעזעגקעװַא םיא
 זיא ץעגרע ןופ זַא ,ןעזעגניא ףוס םוצ סָאה יַאלרוּב---סקָא
 ביל םּור עשיקַאזָאק ןייז טָאה יַאלרוּב רעּבָא .ףליה ןייק ָאטשינ
 גנוטער ןייק רע טָאה רעפרעד ,ןבעל סָאד יװ ,רעמ טַאהעג
 -רעטסניפ רעד ןיא ןרָאװעג םלענ ןענעז ערעדנַא !טכוזעג טשינ
 טשטילגעגכרוד ךיז ,רעכעל יד ןיא ןטלַאהַאּבסױא ךיז ,שינ
 טֿכװעג ךָאנ טָאה רעּבָא רע ,דרעפ יד ןופ סעטיּפָאק יד ןשיװצ
 ןוא קעּבמָאד רעה םעד טֿכַארבעגמוא ןײלַא טָאה רע .םיאנוש
 .,לגניי סקַאסקַא רעה ,בײל ןגנוי םעד ןוא יקצעשור רעה םעד
 םש ןקיּבײא ןַא ךיז וונַיטנַאטסנָאק ייּב טָאה סָאװ ,עּבלעז סָאד
 ךָאנרעד ,יקציוװַאס םעד טּפַאכעג רע טָאה ךָאנרעד :!טפַאשרַאפ
 ףיוא ןגיוצעגסיוא לָאמַא טימ ןרַאזוה עטלגילפַאּב ייוצ רע טָאה
 .ֿכַאלש ןקיזיר ַא ןעורעד רע טָאה ףוס םוצ ,דרע רעשימייה רעד
 סָאד ןפָאלעגֿכרוד ,סקָא ןַא יװ קידנשטיר ,זיא סָאװ ,,ץישס
 ַא יװ ,ןוא ןוטעג-סיר ַא רעּבירעד ךיז טָאה רע ,דלעפטֿכַאלש
 ,םיא ןוצ ןפיל טזָאלעג ךיז ,םַאלפ רעקידנשטשילּב

 קערש ןופ טָאה--עװעג עקַאט סע זיא רע--ַאבָאלגַאז רעה |
 וצ דרעפ סָאד טיירדעגמוא ןוא רעקרַאטש ךָאנ ןוטעג-שטיר א
 פָאק ןפיוא טלעטשעג םיא ךיז ןּבָאה רָאה טשער יד ,ןפיולטנַא
 ,אּברדא ,ןריֹולרַאפ טשינ רע טָאה ןײזטסּוװַאּב סָאד רעּבָא ,רױּפַאק
 ,ּפָאק ןֿכרוד ןגיולפעגֿכרוד .םיא ,ןצילּב יװ ,ןענעז תואצמה יד
 :תוחוּכ עלַא טימ ןגירשעג רע טָאה טיײצ רעבלעז רעד וצ ןוא
 / -עג זיא רע ןוא "...וטָאג ןיא טּבױלג סע רעװ !ןרעה עקידענג,
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 -רוּב .רעטייר ןופ עפוק רערעטכידעג ַא וצ רעֿכיװ ַא יװ ןפָאל

 ַא יװ ,טייז ַא ןופ געװ םעד ןפָעלרַאפ םיא זיא רעדיװ יַאל

 ןוא ןגױא יד טֿכַאמרַאפ טָאה ַאּבָאלגַאז רעה .ןגױּב ַא ןופ לייפ

 ענימ ןוא ךיא ,ןרגּפ לעװ'כ, :טשיורעג םיא טָאה ּפָאק ןיא

 ,דרעפ ַא ןופ ןעּפָארֿכ סָאד ךיז רעטניה טרעהעג טָאה רע--?!יילּפ

 רע זַא ,ףליה וצ טשינ םיא טייג רענייק זַא ,טקרעמַאּב טָאה

 ץּוח ַא ,טנַאה ערעדנַא םוש ןיק זַא ןוא ןפױלטנַא טשינ טעװ

 ,ןייצ סיַאלרּוּב ןופ ןסײרסױרַא טשינ םיא טעװ ,רענעגייא ןייז

 ןיא ןיוש טעמּכ ,עגר רעטצעל רעקיזָאד רעד ןיא רעּבָא

 .ךי לָּלמא טימ דחּפ ןוא שּואי ןייז ןּבָאה ,טונימ-הטיסג רעד
 ,ןוטעג-עקיר ןֿפעלקערש ַאזַא טָאה רֶע ;החיצרַא ןיא טלדנַאװרַאפ

 קידנטלַאהרַאפ ןוא ,טשינ טעשטיר סקָא רעדליו םוש ןייק יװ

 .רענגעג םוצ טיירדעגמוא ךיז רע טָאה ,טרָא ןפיוא דרעפ סָאד

 עֿכָאפ ַא ,ןוטעג יירשעג ַא רע טָאה--!וטסגָאי ןַאּבָאלגַאז--

 .דרעװש רעד טימ קידנעוט

 -רימש עקידנענערּב ןופ עדַאטס עיינ ַא זיא עגר רעד ןיא

 .ןרָאװעג זיא'ס ;סנּבָארג יד ןופ ןרָאװעג ןפרָאװעגסױרַא ןסקיּב

 -עג טפילּברַאפ ןיא ןוא ןוטעג קוק א טָאה יַאלרוּב ,קיטֿפיל

 : -  .ףרָאװ
 -רעד טָאה רע לײװ ,ןרָאװעג טפילּברַאפ טשינ זיא רע

 לָאמנײק ןּבעל ןיא ייס-יװ-ייס םיא טָאה רע ,ןעמָאנ םעד טרעה

 רעכלעװ ,ןַאמ ַא טנעקרעד טָאה רע לײװ רָאנ ,טרעהעג טשינ

 ,לָאּפמַאי ןיא ןעװעג טסַאג-וצ טניירפ טנוהָאּב סלַא םיא ייּב זיא

 -נּוורַאפ ןופ עגר עכעלקילגמוא עקיזָאד יד דָהרג רעּבָא

 ,ןקַאזָאק יד ןּופ רעריפ ןשידלעה םעד טֿכַארּבעגמּוא טָאה גנּורעד

 רעה יװ ,ךיז וצ ןעמוק וצ ןזיװַאּב טשינ ךָאנ טָאה רע לײװ

 טימ ןּוא ףײלש רעד ךרּוד ןּוטעג טינש ַא םיא טָאה ַאּבָאלגַאז

 ,דרעפ ןופ טרעדײלשעגּפָארַא םיא גנוגעװַאּב ןייא

 יד ףיא .לייח ןצנַאג ןּופ ןגיױא יד רַאּפ ןעשעג זיא סָאד

 -קערש ַא טרעפטנעעגּפָא טָאה ןרָאזוה יד ןופ ןעיירשעגסיוא-דיירפ

 טױט םעד קידנעעז ,ןּבָאה עֿכלעװ ,ןקַאזָאק יד ןּופ יירשעגסיוא

 טשינ ךיז ןּוא טּומ לסיּב עטצעל סָאד ןריולרַאפ ,ּבייל ןטלַא ןּופ
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 ןיַֹאגַאּבוס ךרוד ןענעז סָאװ ,יד .ןלעטשנגעקַא רעמ טווורפעג
 וצ זיּב ןעמוקעגמוא עלַא ןענעז ,טױט ןופ ןרָאװעג לוצינ טשינ

 רעקיזָאד רעד ןיא ןעמ טָאה ענעגנַאפעג ןייק לייוו--םענייא
 | .ןעמונעג טשינ ללֿכּב טֿכַאנ רעֿכעלקערש

 ןֿכרוד טגָאיעג ,סרעגַאל יד וצ ןפָאלעג זיא יזַאנַאּבוס
 םריטש רעד .רעטייר עטֿפײל יד ןוא עטסָארַאטס רעװַאטסָאנסַארק

 -ענּפָא ןעװעג זיא סנּבָארג יד ןופ עיניל רעצנַאג רעד ףױא
 יד טעװעשוּבעג ךָאנ ןּבָאה רעגַאל ןשיקַאזָאק םייּב רָאנ--ןסיוטש
 . יעקידנּפױלטנַא יד טגָאיעגֿכָאנ ןּבָאה סָאװ ,רעטייר

 םעד טלסיירטעגפיוא טָאה ההמש ןוא ןוחצנ ןופ יירשעג ַא
 -עגפיוא ןענעז ןעײרשעגסױא עקיטכעמ יד ןוא ,רעגַאל ןצנַאג

 טקעדַאּב ,רענלעז .עטקיטולגרַאפ יד .למיה םוצ זיּב שזַא ןעגנַאג

 ענעפָאלעגנָא טימ ,רעװלוּפ ןופ ץרַאװש ,ּבױטש ,סיווש טימ

 -רַאפ טשינ ךָאנ ַא טימ ,ןעמערב עטשטיינקעג ךָאנ ןוא רעמינּפ

 טרַאּפשעגנָא ןענַאטשעג ןענעז ,ןגױא יד ןיא םַאלּפ םענעשָאל
 טיירג ,טפול יד טסורּב רעד טימ קידנעמעטענײרַא ,רעװעג ןפיוא
 קיטױנ טעֹו סָאד ּבױא ,טכַאלש יד ןיא ןפרַאװ וצ רעדיװ ךיז
 ןעמוקעגקירוצ רעטייר יד ךיוא ןענעז זייווקיצנייא רעּבָא .ןייז
 ןפיוא זיא ךָאנרעד ;רעגַאל ןשיקַאזָאק םייּב טינש ןקיטולּב ןופ
 יד םיא ךָאנ ןוא ,ןײלַא טשריפ רעד ןעמוקעגּפָארַא דלעפטֿכַאלש
 -ישּפ רעה ,יקטעיּבָאס קערַאמ רעה ,ישזנָארָאכ רעה ,ןטנַאדנעמָאק
 -נַאגעגֿפרוד ןסַאלעג זיא עטיווס עקידנצנעלג עקיזָאד יד .יקסמע
 | ,גנעל רעד ןיא ןּבָארג םעד ןעג

 לָאז--ןפורעגסוא לייח סָאד טָאה--!ימערעי ןּבעל לָאז--
 | !רעטַאפ רעזנוא ןּבעל

 ּפָאק ןטימ טגיינרַאפ ךיז טָאה ,טלעה ןָא ,טשריפ רעד ןוא
 ןטיז עלַא ףיוא ּבַאטש ןטימ ןוא

 -עגרעּביא רע טָאה--!ךײא קנַאד ךיא !ךייא קנַאד ךיא--
 .םיטש רעֿכױױה ןוא רעקידנגנילק ַא טימ טרזח

 .יקסמעישפ רעה וצ טדנעװעג ךיז רע טָאה ךָאנרעד
 יטגָאזעג רע טָאה--!סיורג וצ ןיא ןּבָארג רעקיזָאד רעד--
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 ןופ ןכייצ םוצ ּפָעק םעד ןוטעג גיוּב ַא טָאה יקסמעישּפ
 .המּכסה

 ןקידברעמ ןופ ןרָאפעגכרוד ןענעז רעריפ עֿכײרגיז יד ןוא
 ,דלעפטֿכַאלש סָאד קידנקוקַאּב ,װַאטס ןקידחרזמ םוצ ןיּב שזַא
 ןוא ,ןרעיומ יד ןיא טכַאמעגנָא טָאה אנוש רעד סָאװ ,תוקזיח יד
 ,אפוג ןרעיומ יד

 רעד ןופ ץוחמ רענלעז עטרעטסײגַאּב יד ןּבָאה לייוורעד
 יד ףיא ןגָארטעג ןעײרשעגסיױא ןשיװצ עטיווס רעֿכעלטשריפ
 . ןטסערג םעד סלַא ,ןײרַא רעגַאל ןיא ַאּבָאלגַאז רעה םעד טנעה
 ןּבָאה טנעה עטנוזעג קיצנַאװצ ַא ,גָאט ןקיטנייה ןיא רָאטַאפמּוירט
 ,ץישטַֿאלש ןקיּבײלטעפ םעד ךױה רעד ןיא ןטלַאהעגרעטנוא
 יד טימ קידנכָאפ ,רעטציװשרַאפ ַא ,רעטױר ַא טָאה רעֿכלעװ
 עלַא טימ ןגירשעג ,טֿכיװעגֿיײלג סָאד ןטלַאהרעד וצ ףיוא טנעה
 | ++ | :תוחוּכ

 ןויּכּב בָאה'כ !רעפעפ ןסע וצ ןבעגעג םיא ּבָאה'כ !ַאה-- |
 .ןרָאצסױרַא םיא ידּכ ,ףױלטנַא ךיא זַא ,לעטשנָא םעד טֿכַאמעג
 .ץעשוּב טשינ רעמ ,ןוז רעשיטניה רעד ,ןיוש טעװ רע .ךיז וצ
 -נוי יד ליפשייּב ַא ןּבעג טפרַאדעג טָאה'מ !ןרעה עקידענג ףעװ
 ךימ טעװ ריא לייו ,קיטֿכיזרָאפ !טָאג ןיא טקנעדעג !ערעג
 .ּבָאה'ּכ !ריא טלָאז ןטלַאה ,טוג טלַאה .ןּפַאלקעצ ןוא ןזָאלּפָארַא
 ןסעמלעש ַא !רימ טּבױלג ,טעּברַא ערעװש ַא טַאהעג םיא טימ
 ײז !ץישטֿכַאלש ַא טימ טציא ךיז טסעמרַאפ יַאטלוה עדַאיל ַא
 םוצ ,טוָאל !קיטכיזרָאפ !קסּפ ןתמא םעד טּפַאכעג רעּבָא ןּבָאה
 | . װייט

 ,ןגירשעג עטֿכַאלש יד טָאה--!ןּבעל לָאז !ןּבעל לָאז--
 ,ןפורעגסיוא ערעדנַא ןּבָאה--!םיא טימ טשריפ םוצ--
 !!!ןּבעל לָאז !ןּבעל לָאז--
 וצ קידנלַאפוצ ,ןַאמטעה רעשזָארָאּפַאז רעד טָאה לייוורעד

 ןסירעג ,היח עטעדנּוװרַאפ עדליװ ַא יװ טעװערעג ,רעגַאל ןייז
 יד .םינּפ סָאד טקוזינעצ ךיז ןוא טסורּב רעד ףױא קָאר םעד
 םיא ןּבָאה ,םָארנָאּפ ןופ ןרָאװעג לוציג ןענעז סָאװ ,עטסטלע
 םיא קידנוורּפ טשינ ,זגיװשליטש ןּבירט ַא ןיא טלגנירעגמורַא
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 ןעניז ןופ טשינ ריש זיא רע ןוא ,טרָאװ ַא טימ וליפַא ןטסיירט
 טימ טָאה רע ,טמיױשרַאפ ןעװעג םיא ייּב ןענעז ןּפיל יד .ּפָארַא
 ךיז טנעה עדייב טימ ןוא דרע רעד ןיא טּפַאלקעג סעטַאיּפ יד
 .ענירּפושט רעד ןופ רָאה יד טקילפעג

 טָאה--?ןקַאזָאק יד ןענעז ּוװ ?ןקלָאּפ עניימ ןענעז ּוו--
 ןגָא טעװ סָאװ--םיטש רעקירעזיײה ַא טימ טרזחעגרעביא רע
 -ערַאי רעּביא ךימ טיג !יעּב-יַאהוט ןגָאז טעװ סָאװ !ןַאֿכ רעד
 !ןגָאלשנײרַא םיוּב ַא ןיא ּפָאק ןיימ ןעמ לָאז ;ןַאמ

 ןגיושעג קיטעמוא ןּבָאה עטסטלע יד

 !טגָאזעגנָא ןוחצנ ַא רימ סנירעגַאזרָאװ יד ןּבָאה סָאװרַאפ --

 ײּב ןדײנשּפָא רעזלעה יד--.טעווערעג רעטייוו ןַאמטעה רעד טָאה
 -ַאּב לעװ ךיא זַא ,טגָאזעג רימ ייז ןּבָאה סָאװרַאפ--תופשכמ יד

 ?ןַאמערַאי ןעמוק
 -פיוא טָאה ביל ןקיזָאד ןופ ןעװער סָאד ןעװ ,ךעלנייוװעג

 רעּבָא-ןגיושעג סעקינװָאקלָאּפ יד ןּבָאה ,רעגַאל םעד טלסיירטעג
 החלצה יד ,ןטערטעצ ןוא טגיזַאּב ןעװעג ּבײל רעד זיא טציא
 יד טָאה הלּפמ יד ןוא ,םיא ןופ טרעקעגּפָא ךיז םינּפא טָאה
 .תוזע ןוא טומ ןּבעגעגוצ עטסטלע

 קיטעמוא ַאקפעטס טָאה--ןעמוקייּב טשינ וטסעװ ןַאמערַאי--
 | ,ןוטעג םורּב א

 יקציװָאזָארמ טָאה--!ךיז ןוא זנוא ןעגנערּבמוא טסעװ וד--
 | ,ןפורעגנא ךיז

 :רעגיט ַא יװ ,םיא וצ ןוטעג-גנירּפש ַא טָאה ןַאמטעה רעד
 עלעג יד ייּב ןוחצנ םעד ןטלַאהעגּפָא טָאה רעװ ןוא--

 ?עצװַאליּפ ייּב רע ?ןוסרָאק ייּב רעװ ?ןרעסַאװ

 טרָאד רעּבָא--טגָאזעג טרַאװ ָאײנעשטנָארָאװ טָאה--וד--
 .ןעועג טשינ יקצעיװָאינשיװ זיא

 .ענירּפושט רעד רַאפ טּפַאֿכעגנָא ךיז טָאה יקצינלעמֿכ
 ןיא רעגעלטֿכַאנ ַא טנייה טגָאזעגוצ ןַאכ םעד ּבָאה ךיא--י

 ,טלייהעג רעטלפייווצרַאפ ַא רע טָאה--!סָאלש
 :ןפורעגנָא ךיז ףיורעד טָאה קאלוק |

 ּברע רַאפרעד וטזיּב ,טגָאזעגוצ ןַאֿכ םעד טסָאה וד סָאװ--

1 



 'טשינ קרַאק ןופ ריד לָאז רע זַא ,םיא טיה וּפָאק ןייד טימ
 ,ןסױטש טשינ זנוא ןוטסלָאז םרוטש םוצ רעּבָא .,,ןלַאפּפָארַא
 ןֿכַאיל יד םורַא-לגניר !ןעגנערּבמוא טשינ וטסלָאז טֿכענק סטָאג
 טשינַא--ןטַאמרַאה יד רעטנוא ןצנַאש ןטיש סייה ,ןרעיומ טימ

 | | .ריד וצ ךָארּב ַא זיא
 -עגרעּביא ןעמיטש עקיטעמוא ןּבָאה--!ריד וצ ךָארּב ַא--

 | | | ,טרזח
 .ייטרעפטנעעגּפָא יקצינלעמכ טָאה--!ךייא וצ ךָארּב ַא--
 רעטרעװ ערעייז ןוא ףרַאש טדערעג ײז ןּבָאה ױזַא ןוא

 ךיז יקצינלעמֿכ טָאה ףוס םוצ ...סרענוד יװ ,טכליהעגּפָא ןּבָאה
 -עסּפעש ןופ ךעלטניּב יד ףיוא ןפרָאװעג ךיז ןוא ןוטעג-לקַאװ ַא
 .טלעצעג ןופ קע ןיא ,סענַאװיד טימ טקעדַאּב ,ןלעפ ענ

 -ּפָארַא טימ םיא רעּביא ןענַאטשעג ןענעז סעקינװָאקלָאּפ יד
 -ליטש סָאד ןטלַאהעגנָא טָאה טייצ עגנַאל ַא ןוא ּפעק ענעגנָאהעג
 ןוא ּפָאק םעד ןּביױהעגפיוא ןַאמטעה רעד טָאה ףוס םוצ ,ןגייווש
 :ןוטעג יירשעג ַא קירעזייה

 | ,..!ןֿפנָארב---
 --ןגירשעגסיוא יקסװָאֿכו טָאה--!ןעקנירט טשינ טסעוו--

 ,ריד ךָאנ ןקיש טעװ ןַאֿכ רעד
 ליימ ַא ןופ קחרמ ַא ףיא ןסעזעג ןַאֿפ רעד זיא לייוורעד

 טוט ץַאלּפ ןפיוא סָאװ ,קידנסיו טשינ ,דלעפטֿכַאלש ןופ געוו
 זיא רע ,עמערַאװ ַא ןוא עקיאור ַא ןעװעג זיא טֿכַאנ יד .ךיז
 ןוא סַאגַא ןוא סַאלומ ןשיװצ טלעצעג םייּב ןסעזעג רעּבירעד

 ַא ןופ ןעלטײט ןסעגעג רע טָאה ,סעײנ ףיוא גנוטרַאװרעד ןיא
 טייצ ןופ ןוא ,ןגענרעד ןענַאטשעג זיא סָאװ ,לסיש רענרעּבליז
 -ורב ,למיה ןקידלקניפ ןפיוא ןוטעג קוק ַא רע טָאה טײצ וצ

 יי | :קידנעמ
 .:יַאלוסָאר דעמֿכַאמ--
 -וס ןלַאפעגוצ דרעפ ןטמױשרַאפ ַא ףיוא ןיא לָאמַא טימ

 -עגּפָארַא ןיא רע ;רעטקיטולּברַאפ ַא ,רעטעּפַאסרַאפ ַא ;יזַאגַאּב
 ךיז ןעמונעג רע טָאה ,קידנעייגוצ ךיג ןוא לטָאז ןופ ןעגנורּפש
 ,גערפנָא ןַא ףיוא קידנטרַאװ ,ןגיינ
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 לופ ,ליומ א טימ ןפורעגנָא ךיז ןַאֿכ רעד טָאה--!דער
 | ,ןעלטייט טימ

 ,םַאלפ ַא יו ךּפיל יד טירפעג רעטרעװ יד ןּבָאה ןיזַאגַאּבוס
 -ץלנייוועג יד ןָא ןדער וצ טגעװרעד טשינ ךיז טָאה רע רעּגָא
 ךיז קידנגיײנרַאפ/ ,ןּביױהעגנָא רעּבירעד טָאה רע ,ןלוטיט עכ
 יי :ױזַא ,דרע רעד וצ רדסּכ

 -ֿפַאמ ןופ לקינייא ,תולייה עלַא ןופ ןַאכ רעטסקיטכעמ--
 ,רַאה רעֿכעלקילג ,רַאה רעגולק ,ךרַאנָאמ רעקידנעטשסּבלעז ,דעמ
 ןופ ר רַאה ,ברעמ יב חרזמ ןופ .טֿבײרג סָאװ ,םיוּב ןופ רַאה -

 | ,,,םיוּב ןקידנעילּב
 -יא ןוא טנַאה רעד טימ ןוטעג-ךַאמ ַא ןַאֿכ רעד טָאה ָאד

 ןיא ןוא טולּב םינּפ סיזַאגַאּבוס ףוא קידנעעז .טקַאהעגרעּב
 יד ןגיּפשעגסיוא רע טָאה ,שואי ןוא רעצ ;קָאטיײיװ ןגיוא ענייז
 יז רע טָאה ךָאנרעד ,טנַאה יד ףיוא ןעלטייט ענעסערעד-טשינ

 ןעמונעג ייז טָאה רעֿבלעװ ,סַאללומ יד ןופ םענייא טגנַאלרעד
 ןּביוהעגנָא דלַאּב ןוא ץרא-ךרד רעֿפעלניײװעגמוא ןופ םינמיס טימ
 / לטגָאזעג טָאה ןַאֿכ רעד ןוא--ןסע

 יד -ןוב רעגנל רעד ןיא :םולק ןוא ,יזַאגַאּבוס ,ךיג גָאז--
 | ?ןעמונעגנייא עקיּבױלג-טשינ

 !טרעשַאּב טשינ טָאה טָאג--
 ;ןַֿאיל יד--
 ,טגיזעג--
 ?יקצינלעמכ---

 ,טּפַאלקעצ--
 . ?יעּב-ַאהוט--
 יי : | ,טעדנּווװרַאפ--
 -יּביולג ריפיו--טגָאזעג ןַאֿכ רעד טָאה--!טָאג רעקיצנייא--

 : יי ?ןדע-ןג ןיא קעװַא ןענעז עק
 ןוא ךיוה ! רעד ןיא ןגיוא יד ןּביוהעגפיוא טָאה יזַאגַאּבוס

 ,למיה ןקידלקניפ : ןפיוא ןזיוועגנָא טנַאה רעטקיטולּברַאפ רעד טימ
 ךעלרעייפ רע טָאה -ַאלַא ןופ .סיפ יד יב טֿפיל ליפיוו--

 . ,טרעפטנעעג
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 טָאה החיצר 8 ןרָאװעג טיור ןיא םינּפ עטעפ סנַאֿכ םעד |
 ,טסורּב רעד רַאפ טּפַאֿכעגנָא םיא

 סָאװ--טגָאזעג רע .טָאה--טנוה רעקיזָאד רעד זיא  ּוװ--
 ?רעגַאל ןיא ןפָאלש רימ ןלעװ טנייה זַא ,טגָאזעגוצ רימ טָאה

 ןטערטעצ טעװ טָאג עֿכלעװ ,גנַאלש עקיטפיג עקיזָאד יד זיא ּוװ
 ןוּבשחו-ןיד ַא ןּבעגּפָא ןוא ןלעטש ךיז רע לָאז ?סופ ןיימ טימ
 .תוחטבה עקידלקע ענייז ןופ

 ןוא ,ןיקצינלעמֿכ וצ קעװַא דלַאּב ןענעז עטסטלע רַאּפ ַא
 רע טָאה ףוס םוצ ,טקיאּורַאּב ןײװֿכעלסיֿב ךיז סָאה ןַאֿכ רעד
 | :טגָאזעג

 !טָאג רעקיצנייא--
 .ןיזַאגַאּבוס וצ טדנעװעג ךיז רע טָאה ךָאנרעד
 ,ּפָאק ןייד ףיוא זיא טולּב--טגָאזעג רע טָאה--!יזַאגַאּבוס--
 .לעז רעד טָאה -עקיּבױלג-טשינ ןופ טולּב סָאד זיא סָאד--

 .טרעפטנעעג רענ
 ערעזנוא טסיירט ןוא ןסָאגרַאפ סע וטסָאה ױזַא יװ ,גָאז--

 .עקיּבױלג יד ןופ תורובג יד טימ ןרעיוא
 ןגעוו ךעלריפסיוא ןלייצרעד ןעמונעג יזַאגַאּבוס טָאה ָאד = -
 -לַאג ,יעּב-יַאהוט ןופ תורובג יד קידנּבױל ,טכַאלש רעצנַאג רעד

 ,ןיקצינלעמכ ןגיװשרַאפ טשינ ךיוא טָאה רע ;ןידַארונ ןוא ַאג

 קידנּבעגנָא ,ערעדנַא טימ ךיילגוצ טּבױלעג םיא טָאה רע ,אּברדא
 -רַאפ עדליו יד ןוא ןוצר סטָאג רָטֹנ הלּפמ רעד ןופ הּבס יד

 -רַאפ ןַאֿכ םעד טָאה טרּפ ןייא .עקיּביױלג-טשינ יד ןופ טייקנסיּב
 ןעמ טָאה סרעטָאט יד ןַא :ּונייהד ,גנולייצרעד ןייז ןיא טשודיח
 םעד זַא ןוא טֿכַאלש רעד ןוֿפ ּבײהנָא ןופ ןסָאשעג טשינ ירמגל
 ,טלָאמעד טשרע ייז ףיוא ןפרָאװעג ךיז ןּבָאה רעטייר סטשריפ
 .געוו ןיא טלעטשעג יײז ךיז ןּבָאה יז ןעוו

 --ןטלַאה-המחלמ טלָאװעג טשינ רימ טימ ןּבָאה ײז--!ַאלַא--

 ..טעּפש וצ זיא טציא רעּבָא--טגָאזעג ןַאֿכ רעד טָאה
 ּבױהנָא ןופ טָאה ימערעי טשריפ .ןעװעג עקַאט זיא .ױזַא

 קידנליו ,סרעטָאט יד וצ ןסיש וצ טרעװרַאפ טֿכַאלש רעד ןופ
 -רעטנוא יד זַא ,גנוגיצרעּביא יד ןפורסיורַא רענלעז יד ייּב
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 : סָאד זַא ןוא ןּבױהעגנָא ןיוש ךיז ןּבָאה ןַאֿכ ןטימ ןעגנולדנַאה
 .ָאק יד ןופ טײז רעד ףיוא םינּפל רָאנ טייטש לייח עשירעטָאט
 -ַאוצ א וצ ןעמוק טזומעג אליממ טָאה טשרע רעטעּפש .ןקַאז
 ,סרעטָאט יד טימ ךיוא סיוטשנעמ

 ךיז קידנגײלרעּביא ,ּפָאק ןטימ טלקָאשעג טָאה ןַאכ רעד
 -רעק ַא ןעװעג רעסעּב ךָאנ טשינ טלָאװ סע יצ ,עגר רעד ןיא
 ךיז טָאה רעּבָא ָאד ,ןיקצינלעמֿכ ןגעקַא ןייז-ילּכ סָאד ןוט-וצ
 ןוש זיא יקצינלעמֿכ .םיא רַאפ טלעטשעג ןיילַא ןַאמטעה רעד
 ,ּפָאק םענעּבױהעגפיוא ןַא טימ ןעגנַאגעגוצ זיא ןוא קיאור ןעוועג
 טנייז םינּפ סָאד ;ןײרַא ןגיוא יד ןיא ןַאֿכ םעד טסיירד קידנקוק
 ,טומ ןוא טייקערטיכ טקירדרגסיוא טָאה

 ,טגָאזעג ןַאכ רעד טָאה--דגוּב ,,וצ-ייג-- = |
 ַא טשינ ןוא ןַאמטעה רעשיקַאזָאק רעד וצ-טײג סע--

 -ץגוצ טסָאה וד ןעמעװ ,רעטעדנוּברַאפ רעיירטעג ַא רָאנ ,דגוּב
 יקצינלעמֿכ טָאה--םיא טקילג סע ןעװ ,זיולּב טשינ ףליה טגָאז
 / .טרעפטנעעג

 עק יד רַאפ טױרַא ּפעלש ,ייג !סָאלש ןיא קיטֿכענ .,ייג--
 !טגָאזעגוצ רימ טסָאה וד יװ ,ןּבָארג ןופ ןֿכַאיל יד

 .לעמֿכ טָאה--תולייח עשירעטָאט עלַא ןופ ןַאֿכ רעסיורג--
 קיטֿכעמ טזיּב וד--.םיטש רעקרַאטש ַא טימ טרעפטנעעג יקצינ
 טזיּב ןדרע רעד ףיוא רעטסקיטֿכעמ רעד ,ןַאטלוס םעד ץוח ַא ןוא
 ןופ לייפ ַא ץזָאלסױרַא וטסנָאק יצ רעּבָא ,קרַאטש ןוא גולק
 שינעפיט יד ןטסעמסױא רעדָא ,סנרעטש יד וצ זיּב שוא ןגיוּב
 ' | | ?םי ןופ

 ,רעטשודיחרַאפ ַא םיא ףיוא ןוטעג קוק ַא טָאה ןַאכ רעד
 -רַאטש לָאמַא סָאװ יקצינלעמֿכ טָאה--טשינ טסנָאק וד--

 ךיז טנָאקעג טשינ ךיוא ךיא ּבָאה יװַא טקנופ--טגָאזעג רעק
 !ןכײרג טעװ הפנוח ןוא תולדג סַאמערַאי טײװ יװ ,ןייז רעשמ
 -רעד טשינ ךיז טעװ רע זַא ,ןלַאפנײא טנָאקעג ןעד רימ טָאה
 ףיוא ןּבעגרעטנוא טשינ ךיז טעװ רע זַא ,ןַאֿכ ,ריד רַאּפ ןקערש
 .םיוא רָאנ ,ריד רַאפ ןקוּב טשינ ךיז טעװ רע זַא ,קילּבנָא ןייד
 טולּב סָאד ןסיגרַאפ ,ןײלַא ריד ףיוא טנַאה עקידהּפצוח יד ןּבייה
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 ,ךרַאנָאמ רעקיטֿכעמ ,ריד ןופ ןֿפַאמ קזוח ןוא רענלעז ענייד ןוּפ

 -רעד ךיז טלָאװ ךיא ןעוו ?רעניד ענייד ןופ ןטצעל םעד ןופ יװ

 ,ךיד ,ןעוועג הובמ ךיד ךיא טלָאװ--ןטֿכַארט וצ -ױזַא טגעוו

 | .ּביל ןוא ץעש ךיא ןֿכלעוו

 -רַאפ רעמ לָאמַא סָאװ ,טנָאזעג ןַאכ רעד טָאה--וַאלַא- = }

 ,טשודיח

 -עג רעטייוו יקצינלעמֿב טָאה--ריד ךיא גָאז סָאד רעּבָא-- |

 םיטש רעד ןיא טייקרעֿכיז רערעסערג לָאמַא סָאװ ַא טימ טגָאז

 חרזמ ןופ ;קיטֿכעמ ןוא סיורג טזיּב וד--גנוטלאה רעד ןיא ןוא

 -ָאמ ןוא רעקלעפ קידהענֿפה ריד רַאפ ךיז ןקוּב ברעמ זיּב שזַא

 םינּפ ןפיוא טשינ טלַאפ ַאמערַאי ןייא .ּבייל ךיד ןפור ןוא ןֿכרַאנ

 ּויוא ,ןקיליטרַאפ טשינ םיא טסעװ וד ּביױא זיא ;דרָאּב ןייד רַאפ

 רעּביא ךיז ןוא ןעײרדּפָארַא טשינ קראק םעד םיא טסעװ וד

 טָאה תושממ א רַאפ סָאװ ,ןצעז טשינ דרעפ ןפיוא ןקור ןייז

 לייוו ,םור ןייד ןַאד טָאה תושממ ַא רַאפ סָאװ ,טֿפַאמ ןייד ןַאד

 רַאצ רעמירק םעד טָאה טשריפ רעשיֿכַאיל ןייא זַא ,ןגָאז טעוו'מ

 ,רעסערג זיא רע זַא--ןעמוקַאּב טשינ ףָארטש ןייק ןוא טדנעשעג

 | היה .ריד ןופ רעקיטֿפעמ זיא רע זא

 .סעקינװָאקלָאּפ יד ;טשרע עהעג טָאה טייקליטש עפיט ַא |

 םינּפ סנַאֿכ ןיא טקוקעג ןוז יד ףיוא יו ןּבָאה סַאלומ ןוא סַאגַא

 ןסעזעג זיא רע ןוא ,טסורּב רעד ןיא םעטָא םעד קידנטלַאהרַאפ

 .יטֿכַארטעג ןוא ןגיוא עטֿכאמרַאפ טימ

 טסיירד ןוא ּבַאטש ןפיוא טרַאּפשעגנָא ךיז טָאה יקצינלעמֿכ |

 .טרַאװעג

 -נָא ךיז ףוס םוצ ןַאֿכ רעד טָאה--טגָאזעג טסָאה וד יוװ--

 ןייז רעּביא לעװ'כ ,קרַאק סַאמערַאי ןעײרדּפָארַא לעוװיֿפ--ןפורעג

 חרזמ ןופ ןגָאז טשינ לָאזמ ידּכ ,ןצעז ךיז דרעפ ןפיוא ןקור

 .טדנעשעג ךימ טָאה טנוה רעקיּבױלג-טשינ ןייא זַא ,ערעמ זיּב

 לוק ןייא ןיא סעקיגוװָאקלָאּפ יד ןּבָאה--!סיורג זיא טָאג--

 . .ןפורעגסיוא

 יטלַארטשעגסױרַא ןגיוא יד ןוּפ החמש ַא טָאה ןיקצינלעמֿכ

 -עג טָאה סָאװ ,הנכס יד .טדנעוועגּפָא רע טָאה סגעװ ןייֵא ןַיא
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 -רַאפ ןטע מוּברַאפ ןרעֿכישמוװ םעד ןיא ּפָאק ןייז רעּביא ךעדנָאה
 | י .ףתוש ןטסיײרטעג ַא ןיא טלדּנַאװ

 ַא ןיא טנָאקעג עגר רעדעי ןיא טָאה ייל רעקיזָאד רעד
 | | .ןרעוװ-לגלוגמ גנַאלש

 .סגנילירפ יד ןעװ ,קָאטשנעגיּב ַא ןיִא ןעניב יד יב יװ ,טכַאנ רעד ןיא טעּפש ןיּב טלמוטעג טָאה סרעגַאל עדײב ןיא
 ןענעז סָאװ ,סרעטיר יד ףָאלש ןקיּבײא ןַא טימ ןפָאלשעג טייצ רעבלעז רעד וצ ןענעז דלעפטֿכַאלש ןפױא ןוא ,ײז סירּב ןצ

 -עלעגֿכרוד ,ןדרעוװש ןופ ןטינשעצ ,ןזיּפש .ןופ ןֿכָאטשעג ןרָאװעג |
 ןוא טרעדינעגּפָארַא טָאה הנבל יד .ןליוק ןוא ןלייפ ןופ טרעֿכ
 טָאה יז :טיױט ןופ דלעפ ןקיזָאד םעד רעּביא ןרעדנַאװ ןעמונעג
 טָאה ;טולּב ןטרעווילגרַאֿפ ןופ סעשזולַאק יד ןיא טלגיּפשעג ךיז
 ףױרַא ליטש ןוא לגרעּב-םיתמ ןייא ןופ ּפָארַא זיא ,םיגורה ןופ ןסױטש עיינ לָאמַא סָאװ שינרעטסניפ רעד ןופ ןעמוקַאּבסױרַא
 עטױט ,ענעפָא יד ןיא טקילּבעגֿכרוד ךיז טָאה ,ןטייווצ ַא ףיוא
 ןופ ךעלקערּב יד ,רעמינע עיולּב יד טניישטּב ,ןעלּפַאצרַאװש
 -עז ןלַארטש עריא ןוא--תולבנ עשידרעפ יד ,ןייז-ילּכ ןטקַאהעצ
 -יא ךיז ןטלָאװ ייז יװ ךיילג ,ןרָאװעג רעסַאלּב לָאמַא סָאװ ןענ
 צז דלעפ ןרעביא .ןעועג ןּבָאה יז סָאװ ,ןופרעד ןקָארשעגרעּפ -

 סעּפע זײװנּפורג ןוא זייוולצנייא ןפָאלעג טרָאד ןוא ָאד ןענ
 -וקעג טכענק ןוא רעניד יד ןענעז סָאד :ןטלַאטשעג עקידהמיא
 ..ןּבײל ךָאנ ןעמוק ןלַאקַאש יד יװ ,םינורה יד ןלונַאּב ןעמ
 .רַאפ ףוס םוצ ייז ךיוא טָאה דחּפ רעשיטַאנַאפ ַא סעפע רעּבָא
 .תודוס סעּפע ,סקידארומ סעּפע ןעוועג ,דלעפטכַאלש ןופ ןּבירט
 טימ טקעדַאּב ןעװעג זיא סָאװ ,דלעפ ןקיזָאד םעד ןיא סקיד
 טשרע יד ןופ טײקֿכעלגעװַאּבמוא ןוא טייקיאור רעד ןיא ,םיגורה
 ןיא ,ןטלַאטשעג עֿכעלשטנעמ ענעזעוועג קידעּבעל גנַאל טשינ
 רעניײא ןגעלעג ןענעז סע ןֿכלעװ ןיא ,דירפ ןליטש ןקיזָאד םעד
 טניװ רעד .ןקַאזָאק ןוא סרעטָאט ,ןקרעט ,ןקַאילָאּפ ןרעדנַא ןּבענ
 סָאװ ,ךעלעמיוּב יד ןיא ןוטעג-שיור ַא טייצ וצ טייצ ןופ סָאה
 ןּבָאה סָאװ ,רענלעז יד ןוא ,דלעפטכַאלש ןפיוא ןטקַאוװעג ןּבָאה
 ןעלגָאװ סָאד זַא ,ןטֿכודעגסױא ךיז טָאה ,ןּבָארג ןיא סכַאװעג
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 ךיוא עקַאט טָאה'מ .סרעּפרעק יד רעּביא תומשנ עכעלשטנעמ

 .ןגָאלשעג טכַאנ ץּבלַאד שוַארַאּבז ןיא טָאה'ס ןעװ זַא ,טגָאזעג

 טימ ,רעגַאל םוצ זיּב שזַא ןּבָארג ןופ ,דלעפ ןצנַאג ןפיוא ןּבָאה

 ,לגייפ ןופ סעדַאטס ערעייהעגמוא ןוטעג-סיר א ךיז רעדליפעג

 -לַאװעג סעּפע ,תולוק-טפול עֿכעלרעמָאי ס,ּפע טרעהעג טָאה'מ

 טלעטשעג ּפָאק ןפיוא ךיז ןּבָאה רָאה יד עֿכלעװ ןופ ,ןצפיז עקיד

 ןלַאפ טלָאעג טשרע ןנָאה סָאװ יד .ןצֿפערק סעּפע ןוא--ריוּפַאק

 -עד ןענעז ןרעיױא ערעיײז סָאװ ןוא טכַאלש רעקיזָאד רעד ןיא

 רענעי ןופ ןעמיטש ןעמענרַאפ וצ ןעװעג ?לגוסמ רעמ רעּביר

 ,ןּבָאה תומשנ עשילױוּפ יד יװ ,טר;העג שוריפּב ןּבָאה ,טלעװ

 רָאפ רימ ןגייל ,רַאה ,ןגיוא ענייד רַאפ , :ןפורעג ,קידנעילפקעװַא -
 :טצֿכערקעג ןּבָאה תומשנ עשיקַאזָאק יד ןוא "!םיאטח ערעזנוא

 -ירּב ַא ןיא ןלַאפעג ,לייו:--"!ךיז םרַאּברעד סוטסירק !סוטסירק,

 יד ןיא ךיילג ןעילפקעװַא טנָאקעג טשינ יז ןּבָאה ,המחלמ-רעד

 ןעילפ וצ ןעװעג טרעשַאּב ייז זיא'ס רָאנ ,טייקיטכיל עק'ּבייא

 וצ רעכיװ ןטימ ןעמַאזוצ ןוא םיקחרמ ערעטסניפ יד ןיא ץעגרע -

 ןיא ןצכערק ןוא ןענייװ ןוא ,ןרערט ןופ לָאט ןרעּביא ןעלגָאװ

 ַא ןעלטעּבסױא טשינ סיפ סעסוטסירק ייּב ןלעװ יז זיג ,טֿפענ

 ..!דירפ ןוא גנוסעגרַאפ ,םיאטח עקיד תופּתושּב יד ןופ גנוּבעגרַאפ
 רעמ ךָאנ רעצרעה עֿפעלשטנעמ יד ןענעז טלָאמעד רַעּבָא = |

 טשינ זיא דירפ ןופ ךאלמ םוש ןייק ןוא ןרָאװעג טעװעטרַאהרַאפ
 | / דלטפטכַאלש ןרעּביא ןגיולפעגֿכרוד



 - .לטיּפַאק 3

 ריא ןסָאגעגרעדנַאנַאפ טָאה ןוז יד רעדייא ךָאנ ,סנגרָאמ צ
 -ץוש עיינ ַא ןענַאטשעג ןיוש זיא ,למיה ןפיוא ןייש :ענעדלָאג
 וצ ןעוועג ןענעז ןועיומ עטלַא יד .רעגַאל ןשילױּפ ןיא .רעיומ
 ןעמוק וצ קיטייזנגעג ךיז ייז ןיא ןעװעג רעװש זיא'ס ,טירג
 -ַאֹּב רַאפרעד ןּבָאה יקסמעישּפ רעה ןטימ טשריפ רעד .,ףליה וצ
 טָאה'מ .סנּבָארג ערעגנע ןיא לייח סָאד ןעגנערּבוענײרַא ןסָאלש ;

 ךיילגוצ ןרַאזוה יד .,טֿכַאנ עצנַאג ַא טעּברַאעג רעווש םעד רעּביִא
 .ײב רעגייז ַא יירד ךָאנ טשרע .רעניד ןוא ןקלָאפ עלַא טימ
 עטרעטַאמרַאפ יד ןופ ןגױא יד טֿכַאמרַאפ ףָאלש רעד טָאה טֿכַאנ
 רעד ץוח ַא .עלַא ןפָאלשעג רַאפרעד רעּבָא ןענעז יז . ,רעטיר
 טעּברַאעג ךיוא טָאה אנוש רעד לײװ ,ףָאלש ןפיט ַא טימ ,ךַאװ
 -יטֿפענ .רעד ךָאנ טרירעג טשינ גנַאל ךיז ךָאנרעד ןוא ,טכַאנייּב
 םעד טעװ םרוטש ןייק זַא ,טנכערעג וליפא טָאה'מ .הלּפמ רעק
 4 הָאט ב | | ,ןייז טשינ ללּכ גָאט

 קידנציז ,ןּבָאה ַאּבָאלגַאז ןוא סוניגנָאל רעה ,יקסּוטעשקס
 זעק טימ טקָארּברַאפ .טכידעג ,ּפוז-ריּב ןסעגעג ,טלעצעג ןיא
 . .גַאגרַאפ רעד ןופ ןשינרעטַאמ יד ןגעװ טערעג ןוא--ךעלצעלק
 ןגעװ ןדער רענלעז ןֿכלעװ טימ ,חור-תחנ ַא טימ טֿכַאנ רענעג
 הא ישי ,ןוחצנ ןשירפ ַא

 קלעמעג-טנװָא ןטימ ךיז ןגײל וצ גהונ ךימ ןיּב ךיא--
 טָאה--שטנעמ עשיטיײצרַאפ יד יװ ,ןעניגַאּב ןייטשוצפיוא ןוא
 וטשינ סָאד טײג המחלמ רעד ןיא רעּבָא--טגָאזעג ַאּבָאלגַאז רעה -

 ,ךיד:טקעװ ןעמ ןעװ ,ףיוא-טסײטש ,טסנָאק וד ןעװ ,טספָאלש
 לטניועג-ןּפמול ַאזַא בילוצ סָאװ ,רָאנ ךימ טסירדרַאפ ענייא סָאד
 .לעזַא ןיוש ,הֶצֹע ןייק ָאטשינ רעּבָא .תורצ ןייטשסיוא רימ .ןזומ
 םיוא .טלָאצַאּב ןטֿכענ רַאפרעד עקַאט ײז ןּבָאה רימ !ןטייצ צֿכ
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 ירַאפ יז ןלעװ ,דוּביּכ ַאזַא ןעמוקַאּב לָאמ רָאּפ ַא ךָאנ ןלעװ יז

 .ןקעװ וצ זנוא קשח םעד ןריל

 --!ןלַאפעג ןענעז עקירעזנוא ליפיו .,טשינ ריא טסייוו---

 . ,  ..טגערפעג ַאטנעיפיבדָאּפ טָאה
 יד זיא ןלַאפ עֿכלעזַא ןיא דימּת יו ;ךס ןייק טשינ !ע--

 יד ןופ יװ ,רעסערג רערעגַאלַאּב ענעמוקעגמוא יד ןופ לָאצ

 ליוו ,ךיא יװ ןיבמ ַאזַא טשינ ףיורעד טייז ריא .עטרעגַאלָאב

 עטלַא ,רימ רעּבָא ,טֿכַאנעגטימ טשינ תומחלמ ליפ ױזַא טָאה ריא

 טֿבַאלש רעד ןופ לייװ ,םיגּורה ןייק ןליצ טשינ ןפרַאד ,רענלעז |

 .ןעגנירדסיורַא סָאד רימ ןענָאק אפוג

 טָאה--ןענרעלסיוא ךייא ייּב סָאד ךימ לעװ ךיא ךיוא--

 .טגָאזעג טייקנדירפוצ טיימ  סוניגנָאל רעה |

 ,ןענידוצ רָאנ ךייא טעװ .לֿכש רעד בוא ;יאדוא ,יאדוא--

 .קרַאטש רעיײז טשינ ּביולג .ךיא סָאװ ןיא

 טשיג-- --ןפורעגנָא ךיז יקסוטעשקס טָאה--ּורּוצ ןיוש טזָאל-- |

 המהלמ ַא ןיא ַאטנעיּפיּבדָאּפ רעה ךָאד זיא לָאמ ןטשרע םוצ |

 רע יו ןגָאלְש ױזַא / ךױ ןלָאז רעטיר עטסעּב יד יאולה ןוא -

 ,ןטֿכענ -
 -יווטיל רעד טָאה --טנָאקעג טָאה'מ סָאװ ,ןוטעג טָאה'מ-- י ר

  יטלָאװעג טָאה'מ ליפיו ,ליפ ױזַא טשינ--טגָאזעג רענ

 --ןגָאלשעג טֿכעלש טשינרָאג ךיז טָאה ר א !תמא !תמא--

 ּבױא ןוא--רשוי-ץילמ א ןופ ןָאט ןטימ טגָאועג ַאּבָאלגַאז טָאה

 יד ןעמּונעג רע טָאה ָאד) ןגיטשעגרעּבירַא .ךיד ןּבָאה ערעדנַא

 .דלוש - ןיימ טשינ סע זיא (ןעײרדּפױרַא- סעסנָאװ

 ןּוא ןגיוא עטוָאלעגּפָארַא טימ טרעהעג טָאה רעניווטיל רעד

 ָאקײװָאטס רעטָאפ- רעטלע ןייז ןגעוו .קידנטֿכַארט' ,ןוטעג ץפיז ַא

 = ..ֿפעק ירד יד ןגעװ ןוא -

 יקעװַא טלעצעג ןופ  ?גילפ רעד ךיז טָאה עגר רעד ןיא- |

 װ  ,רעֿכעלײרפ ַא לַאֿכימ- .העה ןירַא ךיג .זיא סע .ןוא: ןגיוּבעג;
 וי

 .-ןעניגַאב ןרעטיול ַא ןיא:.לגוופ ַא *
 -ספוא  טכַלגַאז .רעה טָאה !ןעמַאװצ רימ ןעֶנעֶז טָא ןונ--; 6
 .{ריּבי םיא עשז:טיג-=+ןפורעג ;:
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 .'ל5 טקיידעג םירבה ײרד עלַא טָאה רעטיר רעניילק רעד
 יק גט עא יי / !טגָאזעג ןוא טנעה

 סע ;ץַאלּפ ןפיוא ןגיל סע ןליוק ליפיוו ,ןעז טלָמז ריא--
 - ;טילש ַא ןֿכַאמ טשיג טסעװ .!עיזַאטנַאפ עדעי רעגירַא טגייטש
 טא עק 1 אש אב ,ןסױטשנָא טשינ ךיז טסלָאז וד זַא

 --טרעפטנעעצ ַאּבָאלגַאֿפ טָאה--ןעזעג סע ּבָאה ךיא ךיוא-- =
 .5סיּב ַא ךימ ךיא ןיּב ,ןענַאטשעגפױא ןיּב ךיא יו םעדֿכָאנ לייוו
 . -שניה יד ןלעװ ,רָאי ייוװצ ןיא ,רעגַאל ןרעּביא ן?גנטגעגֿפרוד
 -,צ .ןגײלנָא טשינ רעייא ליפ ױזַא טַאיװָאּפ רעווּוול ןצנַאג ןיא
 -עגנָא .טׁשרֹע ךיז רימ ןטלָאװ ,רעייא ןעוועג ןטלָאװ / סָאד ןעװ
  ףסיש ַא רַאפ זַא ,ןסיו טפרַאד ריא ןוא .רעײא טימ ןסעג
 -ירענלעז ַאזַא .ןבעגקעװַא םינדעמ עטסעּב יד ךיא לעװ ,רעייא
 ןסעפיוא ןרעג לעו'כ .ריא יװ טקנופ ,ןױש ךיא ּבָאה עבס עש
 / ַא וצ רעֿכיג ךיא ףיול עקַאט רַאפרעד .ךס ַא יּבַא ,סטוג סעּפע
 / -פיוא חוּכּב טשינ ןענעז סָאװ ,סעקיצוצ עקיטנייה יד יו ,טֿכַאלש
  טשיג ךיז ןלָאז יז זַא ,תורּפ ענעגעלרַאפ ןופ ץֿכעקעג ַא ןסעוצ
 1 יד | ,ךיוּב ןרַאפ ןטלַאה דלַאּב

  --תורוֿבג ןזיװַאּב ןיַאלרוּב טימ ןטֿכענ טָאה ריא רעּבָא יונ-
 --ןדיינשעצ וצ יױזַא ןיַאלױוּב--טגָאזעג רעטיר רעניילק רעד טָאז

 .יזָאד רעד .טֿכירעג טשינ ןייא ףיױא סָאד ךיז ּבָאה'כ יָאה ןָאה }
 עניַארקוא ץנַאג רעּביא טמירַאּב ןעװעג ךָאד זיא רעטיר רעק
 / ,ייקרעט ןוא

 טשינ--טגָאזעג רענעדירפוצ ַא ַאּבָאלגָאז טָאה--!ַאה ?סָאװ--
  ,לָאמ ןטשרע םוצ טשינ ,רימ סָאד טפערט לָאמ ןטשרע םוצ
 ַא ןיא טֿכװעג עלַא ךיז רימ ןבָאה ,עז ךיא יו -- ,לַאֿכימ רעה
 ,ױזַא טריפעּבלַאז ןּבילקעגוצ ךיז ןּבָאה רימ רעֹּבָא ,ןָאמ ץרעק
 קילּבוּפער רעצנַאג רעד ןיא ריא טעװ רענעמ ריפ עץכלעזַא זַא
 טשריפ רעזנוא טימ ןוא ךייא טימ ,תונמאנּב .ןעניפעג טשינ
 ןייק וליפא טפניפעּבלַאז טזָאלעגקעװַא ךיז ךיא טלָאװ ,שארּב
 טָאה וקסוטעשקס רעה :טוג עָאנ טֿכַארטַאּב םורָאװ ,לוּבמַאטס
 .ןיעּב-יַאהוט ןטֿכענ ןוא ,ןטוּבַאדרַאּב טעגרהרעד

 .קינשטורָאֿפ רעד טָאה--טעגרהרעד טשינ זיא יעּב-יַאהוט--
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 ךיז טָאה ףרַאש יד זַא ,טריּפשעג ןײלַא ּבָאה'ֿכ --ןסירעגרעּביא

 .טדַײשעצ דלַאּב זנוא ןעמ טָאה רעטעּפש ןוא ,ןגיוּבעגסױא רימ

 ,רעגיא טשינ טסײר--טגָאזעג ַאּבָאלגַאז טָאה--סנייא ץלַא--

 ו ,ןענוהָאּב טקַאהעצ עׂשרַאװ ןיא טָאה לַאכימ רעה .ןַאי רעה

 ...טגָאזעג ריד ןּבָאה רימ
 -טיל רעד טָאה--טנָאמרעד טשינ סע ריא טלָאװ .רעסעּב--

 | . .טגָאזעג רעניװ

 .םגה--טרעפטנעעג ַאּבָאלגַאז טָאה--טגָאזעג זיא טגָאזעג--

 -ייװ ייג ךיא רעּבָא ,ןענָאמרעד ןלעװ טשינ .רעסעּב סע טלָאװ 5

 -ַאילוּפ ןגרָאװרעד טָאה יקשיקישימ ןופ ַאטנעיּפיּבדַאּפ רעה :רעט

 -רַאפ טשינ ךייא רַאפ רעּבָא לעו'ֿכ .ןיֵאלרּב ךיא ןוא ןענ

 ןיַאלרוּב ןייא רַאפ ןּבעגעגקעװַא עלַא ענעי טלָאװ'כ זַא ,ןגייווש

 זיא לװײט ַא .הֿכרעמ עטסרעװש יד טַאהעג ּבָאה ךיא זַא ןוא -

 ;ןיז טַאהעג טלָאװ ךיא ןעוו !סָאװ ,קַאזָאק ַא טשינ ,ןעוועג סָאד

 .טוָאלעגרעּביא ןעמָאנ םענייש ַא יז ךיא טלָאװ ,ןיז עֿכעלצעזעג

 .-ייס יד ןוא גיניק רַאה רעד סָאװ ,ןסיװ וצ ןלעּב ַא רָאנ ןיביֿכ

 ,זנוא ,ןענױלַאּב זנוא ןלעװ ייז ױזַא יװ ,ןגָאז ףיורעד ןלעוװ ןעמ

 טימ יװ ,רעמ רעטעּפלַאס ןוא לּבעװש טימ ךיז ןזייּפש רימ סָאװ

 : .שרעדנַא סעּפע

 טָאה--עלַא זנוא ןופ רערעסערג ַא ,רעטיר א ןעיועג-- |

 -עג ןוא טשינ רענייק ןעק ןעמָאנ ןייז ןוא--טגָאזעג סוניגנָאל

 | ,טשינ רענייק טקנעד

 --?ןטייצ עטלַא יד ןיא ןדייס ?ןעװעג סָאד זיא רעװ ןוא--

 | .טגערפעג רעטקידַײלַאּב ַא ַאּבָאלגַאז טָאה

 סָאװ ,רעד רָאנ ,לרעדורּב ,ןטײצ עטלַא יד ןיא טשינ--

 ןטימ ןעמַאזוצ  ַאנַאשטשט ײּב ףלָאדַא װַאטסוג גיניק םעד טָאה

 ' רעד טָאה--ןעמונעג טפַאשנעגנַאפעג ןיא ןוא ןפרָאװעגמוא דרעפ

 : .טגָאזעג רעניווטיל

 .-ופ יב ןעוועג זיא סָאד זַא ,טרעהעג בָאה ךיא ןוא--

 .טשימעגניירַא ךיז לַאֿכימ רעה טָאה--קעצ

 .-עגסױרַא טנעה ,ענייז ןופ ךיז טָאה גיניק רעד רעּבָא--

 .טגָאזעג יקסוטעשקס טָאה--ןפָאלטנַא זיא ןוא ןסיר
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 -עג ַאּבָאלגַאז רעה טָאה--םעד ןגעװ סעּפע סיײוװ'ֿכ !ָאי--
 .-עג דָארג טלָאמעד ּבָאה ךיא לייוו--גיוא ןַא קידנַאמוצ ,טגָאז
  םיײװ'ֿפ-רעטָאפ סישזנָארָאכ םעד ,יקסלָאּפצעינָאק רַאה םייּב טניד
 טּבױלרע טשינ רעטיר םענעי טָאה תווינע יד !םעד ןגעװ סעּפע
 .םיא ןגעװ טשינ רענייק סייוו רַאפרעד ןוא ןעמָאנ ןייז ןגָאז וצ
 ַא ןעװעג זיא ףלָאדַא ַאטסוג ,ןּבױלג רימ טגעמ ריא רעּבָא
 סָאד רעּבָא ,יקסלָאּפצעינָאק רַאה יװ ױזַא טעמּכ ,רוּבג רעסיורג
 -טעּברַא לקיטש רערעווש ַא ןעוועג זיא ןיַאלרוּב טימ שינעגעגַאּב
 !ךייא גָאז ךיא יװ

 -?ןפלָאדַא װַאטסוג ןפרָאװעגמוא טָאה ריא זַא ,סע טסייה--
 | .טגערפעג יקסווָאידָאלָאװ טָאה

 ןיש לָאז--;לַאֿכימ רעה ,טמירַאּב ןעד ךיז ךיא ּבָאה--

 -ירַאּב וצ טנײה סָאװ טימ ךיז ּבָאה ךיא--ןרעװ ןסעגרַאפ ץנעי
 סָאד (ןענָאמרעד ןטייצ עקילָאמַא יד ךיא לָאז סָאװ וצ ,ןעמ
 ,טָאה סע זעק רעמ סָאװ ןוא--ךיוּב ןיא ךעלקערש טעשטרוּב ריִּב
 םגה--ּפוז-ןייו ַא רעסעּב ןיוש ליװכ .סע טעשטרוּב רעמ ץלַא
 טעװ ןֿכיגניא ליײװ ,ָאד זיא סָאװ ,רַאפרעד טָאג קנַאד ךיא
 רימ טָאה יקסװָאקּבַאשז ןזדנָאיסק .ןלעפסיוא ךיױא סָאד רשפא
 / זיִא רע ןֹוא ,ןעלטימסנּבעל גרַאק ןַארַאפ ןיא סע זַא ,טגָאזעג
 יװ ,ךיוּב ַא טָאה רע לייו ,טקיורמואַאּב קרַאטש םעד ּבילוצ
 ןקיזָאד םעד ןעמוקַאּב ביל ךעלקערש םיא ּבָאה ךיא .רעייש ַא
 טלָאװ רע זַא .ריזנ יװ ,רענלעז רעמ זיא רע .רענידַאנרעּב
 סיוא-ּבָארג ןוא םענ שטָאֿכ זיא ,טגנַאלרעד קסיּפ ןיא ןצימע
 ,רבק ַא

 ּבָאה ךיא--טגָאזעג רעטיר רעניילק רעד טָאה--!רעּבָא--
 טָאה יקסלוקסַאי ןדנָאיסק סָאװ ,טגָאזעג טשינרָאג ךייא ךָאד
 ַא ןיא טצעזעגקעװַא ךיז טָאה רֶע .טֿכַאנ עקיטנייה ןוטעגפיוא
 ךיז ןוא--סָאלש ןופ טייז רעטֿכער רעד ףיוא םרוט ןופ לקניוו
 טסיש רע זַא ,ןסיו טפרַאד ריא ןוא .טֿכַאלש רעד וצ טקוקעגוצ
 -וָאקּבַאשז וצ ןָא ןַאד ךיז טפור רע .סקיּב ַא ןופ טנֿכײצעגסױא
 ףוס לֹּכ ףּוס לייו ,ןקַאזָאק יד וצ ןסיש טשינ לעװ ךיא :ןיקס
 רעּבָא ,רעדיװרעד טָאג ןעּוט ייז םגה ,ןטסירק סָאד ךָאד ןענעז
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 -עג טקה רע ןוא--!ןסיש ךיא זומ (רֶע טגָאז) סרָעטָאט יד וצ
 קילדנעצ רָאּפ אה ,טגָאז'מ יי ,טגײלעגקעװַא ןוא ןסיש ןעמונ
 .סרעטָאט

 אָאלנַאז טָאה--!ןוטעג ױזַא ןטלָאװ םיחלג עלַא ןעוװ--
 רָאנ ,רעמ טשינ טוט יקצעיװָאֿכומ רעזנוא רעּבָא--טצפיזעגּפָא
 ךיז טכיג סֶע סָאװ ,טניײװ ןוא למיה םוצ ןגױא יד טצָאלגרַאפ
 2 ט ,טולּב ךעלטסירק ליפ יױזַא

 זדנַאיסק-ךטגָאזעג טסנרע יקסוטעשקס טָאה--ורוצ טזָאל--
 ,סָאד ויא היאר עטסעּב יד ,הלג רעקילײה ַא זיא יקצעיװָאכומ
 םעד ןגיוּב ,ייז ןופ רעטלע טשינ זיא רע םגה ,ײװצ ענעי סָאװ
 | ,םיא רַאפ ּפָאק

 טָאה--טייקילייה ןייז טשינ ןקיילרַאפ ךיא זיולּב טשינ-- |
 ןיײלַא ןַאֿפ םעד וליפא וַא ,טלאה ךיא רָאנ--טרעפטנעעג ַאּבָאלגַאז
 !ןרעה עקידענג ,יוא .ןייז וצ .בטּומל-ריזחמ ןזיווַאּב רע טלָאװ
 ןײל יד זַא ,ןייז ןייּב טרָאד יאדוא זומ ןַאֿכ רעקידענג רעד
 ןטלַאה טעװ סע זַא .קערש ןופ םיא ףיױא רעּביא שזַא ךיז ןרעק-

 טימ ןרָאפטימ ךיוא ךיא לעװ ,םיא טימ ןעגנולדנַאהרעטנוא  ייּב
  טָאה טלמונַא ןוא ןָא-גנַאל ןופ ךיז ןענעק רימ .ןרַאסימָאק יד
  ןענָאמרעד ךיז רע טעװ רשפא .טַאהעג ביל קרַאטש ךימ רֶצ

 סיוא ןיקצינַאי אמתסמ ןעמ טעװ ןעגנולדנַאהרעטנוא וצ--
 טָאה--שיליוּפ יו ;טוג ױזַא שירעטָאט טער רע ליײװ ,ןּביילק
 ,ןפורעגנָא ךיז יקסוטעשקס

 ןעק סעקינװָא-לָאּפ עשירעטָאט יד ןוא ,ךיא יװ טקנוּפ--
 .עג רעטֿכעט ערעייז םירק ןיא רימ ןּבָאה ייז .טוג רעייז ךיא
 ,רוד רעגייש ַא ןרעװ דלונ ןופרעד לָאז סע ידּכ ,ןּבעגּפָא טלָאװ
 ןיימ ףיֹוא םיוצ ןייק ּכָאה ןוא גנוי ןעװעג ןיּבֿכ יװ רעבָא יױזַא
 ,יקשיקישימ ןופ ַאטנעיפיבדָאּפ רעה יו ,טגײלעגנָא טשינ תועינצ
 .טכיטשעגקעװַא ךס ַא טרָאד ךיא ּבָאה

 -ּפָארַא ,טגָאזעג סוניגנָאל רעה טָאה--!ןרעה וצ סואימ--
 - .ןגיױא יד קידנזָאל

 ַא יו ,ענעגייא סָאד קידנעטש רעּביא טרזח ריא ןוא-- |
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 ײז ףיא טֿכַארּבעגפױרַא ,ןצנַאש ןטָאשעג רָאנ ,םרוטש ןטצעל סעד טייז טנעה עטגײלרַאפ טימ ןסעזעג טשינ ךױא ןענעז ןקַאזָאק יד ,ןגיוא ערעייז רַאכ טרעדנעעג ךָאנ ךיז ןוא טרעדנע . -רַאפ קרַאטש טכַאנ רעד ןופ ךשמ ןיא ךיז טָאה עכלעװ ;טננעג יד ןיא קידנקוק ,ןּבָארג ןפיוא ןענַאטשעג ןענעז רענלעז ךס ַא .רָאפ טמוק סע סָאװ ,ןוט-קוק ַא ןעגנַאגענסױרַא ןענעז רעט -יר יד .ןסיורד ןופ ןעמוקעג זיא סָאװ ,למוט ַא ךרוד ןרָאװעג טקַאהעגרעּביא זיא סעומש ןופ ךשכה רעקידרעטײװ רעד = } / | .ןשטנעמ יװ ןדער טשינ ץלא ךָאנ ןענעק רעניװטיל יד זַא .,תועמשמ .יַאגוּפטּפ רעטנרעלעגסיוא |
 ןטישנָא-דרע עקיזָאד יד ןָּאה .סנטייוורעד ןופ ;סנּבָארג .עקידנעל -גנעלש ,עקידנגיל-רעווק ןּבָארגעג ןּבָאה ,ןעװעג טשינ רעגַאל ןשיליוּפ ןיא ןענעז עֿכלעזַא סָאװ ,ןטַאמרַאה ערעווש ןוא עגנַאל
 שירפ יד ,טקעדַאּב ןעװעג ייז טימ זיא חטש רעקידעּפושמ רעצ -נַאג רעד .ךעלגרעּב-ןטערק עקידלַאװעג רעטנזיוט יו ,ןעזעגסיוא
 ןשיװצ טלצרַאװשעג ךיז םוטעמוא טָאה דרע ענעּבָארגעגסיױא
 ףיוא .ןומה ןקידנטעּברַא ןופ טלמיוועג טָאה םוטעמוא ןוז--סנירג
 .ןופ ךעלטיה עטיור טקנַאלּבעג ךיוא ןבָאה ןרעױמ עטשרע יד
 יב וי ;רעקנעש -ןיורק םוצ טגָאועג ןוא ןְקַאוָהק יד ןופ טעגרַא יד ףױא ויטלַאּפש ַא ךרוד טקוקעג ןַאלעטשַאק רעולעּב רעד טָאה רעק .ירדינ לסיּב ַא .ןיקסמעישּפ רעה ןוא עטסָארַאטס רעוװַאטסָאנסַארק ןטימ ןעמַאוצ ןּבָארג ַא ףױא ןענַאטשעג זיא טשריפ רעד | | | .ןְקַאזָאק

 | .סָאלש ןיא ןגָארטרעּבירַא ךיז ןוא ןּבָארג ןיא גנוקידײטרַאּכ יד ןפרַאװקעװַא ןזומ ןלעוו רימ זַא ,עז'ֿפ .גנורעגַאלַאב ערעלוגער ַא ןָא טּבײה אנוש רעד--
 :ןַאלעטשַאק םוצ ךיוה רעד ןופ ךיז קידנגױּבּפָארַא ,טגָאזעג ןוא רעטרעוו עקיזָאד יד טרעהרעד טָאה ימערעי טשריפ
 | ,ןּברַאטש רעדָא ןּבעל רעדָא רימ וזומ ָאד .ץענַא ןיא ןֿכָארקעגנײרַא קיליוונרעג יװ םעד ךרוד ןטלָאװ רימ לייװ ,ןטיהּפָא ןונרעד סָאג זנוא לָאז--
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 גָאט ןדעי לָאז ךיא וליפא ןעװ ,ךיוא ךיא ןיימ יוזַא--

 -נײרַא ךיז ַאּבָאלגַאז רעה טָאה--ןענעגרהרעד ןיַאלרוּב ַא ןפרַאד
 ןגעקַא לייח ןצנַאג ןופ ןעמָאנ ןיא ריטסעטָארּפ ךיא-- .טשימעג

 | .ןַאלעטשַאק רעולעּב רעה ןופ גנוניימ רעד
 .טגָאזעג טשריפ רעד טָאה--ןָא טשינ ךייא טייג סָאד-- -

 .קידנעיצ ,ןוטעג- עשטּפַעש ַא יקסווָאידָאלָאװ טָאה--!טגייווש-- = |
 ,לּברַא ןרַאפ ץישטֿכַאלש םעד

 +װ ,סנּבָארג עקיזָאד יד ןיא ןקיליטרַאפ ייז ןלעװ רימ--
 ןקידענג םעד טעּב ךיא ןוא--טגָאזעג ַאּבָאלגַאז טָאה--ןטערק יד
 ןכַאמ וצ ןטשרע םעד ןּבױלרעד רימ לָאז רע זַא ,טשריפ רעה
 ךָאנ ךימ יז ןלעװ ,טוג ןוש ךימ ןענעק ייז .לַאפסױרַא ןַא
 | .ןענעקרעד רעסעּב

 טשטיינקעג ןוא טשריפ רעד טגָאזעג טָאה--לַאפסױרַא ןַא--
 ןופ רערעטסניפ ןענעז .טֿפענ יד ...רָאנ טרַאװ--ןעמערּב יד
 | . .יטנוָא

 -ַאטס - רעװַאטסַאגסַארק םוצ| ןוטעג רעק ַא ךיז רע טָאה ָאד
 .ןטנַאדנעמָאק יד וצ ןוא יקסמץעישפ רעה םוצ ,עטסָאר

 ,טגָאזעג רע טָאה -גנוטַארַאּב ַא ףיוא ךייא טעּב ךיא---
 קעװַא ןענעז םיא ךָאנ ןוא ןּבָארג ןופ ּפָארַא זיא רע ןוא

 .עטסטלע עלַא ךיוא
 יקסווָאידָאלָאװ טָאה--!ריא טוט סָאװ ,טָאג ןיא טקנעדעג--

 םיללּכ יד טשינ טנעק ריא !סָאד זיא סָאװ--ןַאּבָאלגַאז וצ טגָאזעג
 ןסעומש ןיא ןיײרַא ךיז טשימ ןוא ,ןילּפיצסיד ןוא טסניד ןופ
 תעּב רעּבָא ,רַאה רעקידענג ַא זיא טשריפ רעד !ערעטלע ןופ
 .ןָא טשינ םיא טימ זונציל ןייק טייג המחלמ

 -טנעעג ַאּבָאלגַאז טָאה--!לַאֿכימ רעה ,טשינרָאג זיא סָאד--
 .-גערטש ַא ןעװעג זיא רעטָאפ רעד יקסלָאּפצעינָאק רעה--טרעפ

 ךמוס קרַאטש ךיז רע טָאה תוצע עניימ ףיױא ןוא ,ּביל רעג
 טָאה רע יצ ,ןסערפפיוא ףלעװ יד טנייה ךימ ןלָאז ןוא ,ןעוועג

 ךיא .ןפלָאדַא ַאטסוג טּפַאלקעצ לָאמ ייװצ טשינ םעד קנַאד ַא
 יו ,טקרעמַאּב וטסָאה--!טציא ןוא !ןרַאה טימ ןדער ךיוא ןעק
 טהצעעג םיא ּבָאה ךיא ןעװ ,טרעהעגוצ ךיז טָאה טשריפ רעד
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 .רַאפ סנעמעװ ,ןוחצנ ַא ןבעג טעװ טָאג ביוא---,לַאפסױרַא ןַא
 | ?ןייד--?סָאװ--ןייז סע טעװ טסניד

 | .יקסווָאֿביליװשטַאז ןעמוקעגוצ ןיא עגר רעד ןיא =
 טָאה--!םיריזח יד יװ ,ןּבָארג ייז !ןּבָארג ייז !סָאװ ,ונ--

 / .דלעפ ןפיוא קידנזייװנָא ,טגָאזעג רע
 .-עג ַאּבָאלגַאז טָאה--םיריזח ןעוועג סָאד ןטלָאװ יאולה--

 ןוא ,טַאהעג טשרּוװ ןקיליּב ןַאד ןטלָאװ רימ לייוו--טרעפטנע
 ןּבָאה טנייה ןיוש .טשיג ךיוא טניה רַאפ וליפא גוט הלבנ רעייז
 -רַאװק סיעלריפ רעה ןיא סמענורב ןּבָארג טזומעג רענלעז יד
 םיגורה יד בילוצ ןעמ טעז ווַאטס ןקידחרזמ ןיא לייװ ,ןריט
 -ניה יד ןיא לַאג יד טָאה סגָאטרַאפ .סױרַא טשינ רעסַאװ סָאד
 זַא .ןעמּוװשעצ ךיז ןענעז עלַא ןוא טצַאלּפעג רעדירּב עשיט
 ,ןסע ןענָאק טשינ שיפ ןיק ןעמ טעװ  ,גָאטײרּפ ןעמוק טעוװ'ס
 / .שיילפ טימ טרענעג ךיז ןּבָאה ייז ליו

 רעטלַא ןַא--;ןפורעגנָא ךיז יקסווָאידָאלָאװ טָאה--תמא-- -
 .גנַאל ןיוש ךיא ּבָאה םיגורה ליפ יױזַא רעּבָא ,ךיא ןיּב רענלעז

 ןרַאשטנַאי יד ןופ םרוטש ןתעּב םישטָאֿכ ייּב ןדייס ,ןעזעג טשינ
 ,רעגַאל רעזנוא ףיוא

 | ' !ךייא גָאז ךיא יװ--ןעז רעמ ךָאנ יז טעװ ריא--
 ןלעװ ,רעירפ ךָאנ רעדָא ,טנוװָא ןיא טנייה זַא ,ןיימ'5--

 ,םרוטש ַא וצ .ןזָאלסױרַא רעדיוװ ךיז ייֵז

 ,ורוצ ןזָאל זנוא ייז ןלעוו ןגרָאמ זיּב זַא ,גָאז ךיא ןוא--
 יד ףיוא ןענעז ,ןדער טקידנעעג ַאּבָאלגַאז רעה טָאה םיוק

 -עז ןלױק ןוא סעּפולס-ךיור עסייוו עגנַאל ןעגנַאגעגפיױא ןצנַאש
 .ןּבָארג ןרעּביא ןגױלפעגֿפרוד שער ַא טימ ןענ

 | ..טגָאזעג יקסוװָאֿכיליװשטַאז טָאה--!ריא .טָאה--=|
 -ָאלגַאז טָאה--!המחלמ-יסיסֿכּת ןייק טשינ ןָענעק יז !ַאּב--

 | .טרעפטנעעגּפָא ַאּב
 ,טַאהעג טֿפער רעּבָא טָאה | יקסווָאכיליװשטַאז רעטלַא רעד

 -ֿפרוד טָאה ,גנורעגַאלַאּב ערעלוגער ַא ןּבױהעגנָא טָאה יקצינלעמֿפ
 -עג ,עשָאּפ יד ןטינשעגּפָא טָאה ,גנעגֿכרוד ,ןגעװ עלַא טקַאהעג
 .ךיז ןלַאנַאק עקידלגנעלש ךרוד טָאה ,ןצנַאש ןוא סנּבָארג ןטָאש
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 רע טָאה ןעמרוטש יד רעּבָא ,רעגַאל ןרעטנוא ןּבָארגעגרעטנוא

 החונמ ןייק ןּבעג וצ טשינ ןסָאלשַאּב טָאה רע ,טזָאלעגּפָא טשינ

 א ןיא ןטלַאה ,ןקערשנָא ,ייז .ןרעטַאמ וצ ,עטרעגַאלַאּב יד

 סָאד זיּב ,גנַאל יװַא ןקיניײּפ ןוא טײקיזָאלּפָאלש רעקידררדסּכ

 .טנעה עטּבײטרַאפ ערעייז ןופ ןלַאפסױרַא טשינ טעװ ןייז -ילּכ

 ,ןריטרַאװק ס קצעיװָאינשיװ ןלַאפַאּב רעדיװ רע זיא טנװָא ןיא

 גָאט םענעגנַאגרַאפ םעד יװ ,לזמ ןרעסערג ןיק טימ טשינ

 ַאזַא טימ ןגָאלשעג טשינ ןיוש ךיז ןּבָאה ןקַאזָאק יד זַא ,טרפּב

 עגר ןייא ןײק ףױא רעייפ סָאד טָאה גָאט ןטײװצ םעד .קשח

 ןעװעג ןיוש ןענעז סנֿבָארג עקידלגנעלש יד .טרעהעגפיוא טשינ

 טנָאקעג טרָאד ןֹופ ןעמ טָאה ןסקיב טימ ךיױא זַא ,טנָאנ יױזַא

 ,טרעֿפױרעג ךיז ןּבָאה ךעלגרעב-דרע יד .ןרעיומ יד ףיוא ןסיש

 "עג טשינ ןזיא סָאד .טנװָא ןזיּב ירפ ןופ ,ןענַאקלּוװ עניילק יו

 .יירעסיש | עֿכעלרעהּפיואמוא ןַא רָאנ ,טֿכַאלש-לַארענעג ןייק ןעװ

 יד ןופ ןלַאפעגכױרַא טייצ וצ טיצ ןופ ןענעז עטרעגַאלַאּב יד

 ,ןדרעװש טימ לגנַארעג ַא וצ ןעמוקעג זיא טלָאמעד ןוא ,סנּבָארג

 עטשרע יד ןענעז רעּבָא םיוק .ןויּפש ןוא סעסָאק ,סנזייא-שערד

 רעדיװ-דלַאּב סנּבָארג יד ןענעז ,ןרָאװעג טקיליטרַאפ ןקַאזָאק

 גָאט ןצנַאג םעד טָאה רענלעז רעד .ליײח טימ ןרָאװעג לופ

 ןעמוקעג זיא'ס ןעװ ןוא ,עגר ןיא ןייק החונמ טַאהעג טשינ

 רעיינ ַא ןּביױהעגנג ךיז טָאה ,גנַאגרעטנוא-ןוז רעטרַאגעג רעד

 וליפא .ךיוש .ןעמ טָאה לַאפסױרַא ןַא ןגעוו--םרוטש-לַארענעג

 ,טנַאקעג טשינ ןטכַארט
 -לָאּפ עקיטֿכיט ייװצ יד ןּבָאה ,ילי 16 םעד ,טֿכַאניײּב

 עֿכעלטשריּפ יד ןפירגעגנָא ,ַאדַאשענ ןוא יקצַאלה ,סעקינװָאק
  טנזיוט יירד .הלּפמ עכעלקערש ַא ןטילעג רעדיװ ןוא ןריטרַאװק
 יד--ץַאלּפ ןפיוא ןלַאפעג ןענעז ןקַצזָאק עטסקיטֿכיט יד ןופ
 רעד ןיא זיא ,עטסָארַאטס רעװַאטעָאנסַארק ןכרוד טגָאיעג ,טשער
 -עג סָאד קידנפרַאװקעװַא ,רעגַאל םוצ ןפָאלטנַא המיהמ רעטסערג
 טָאה ףוס ןקידלזממילש ַאזַא טקנופ .ךעלעטעקש-רעװלוּפ ןוא רעװ
 -עג םעד קידנצונסיוא ,טָאה רעֿכלעוו ,ָאקנערַאדעפ טַאהעג ךיוא
 טָאה טע .ןעמונרַאפ טָּטטש יד טשינ ריש סגָאטרַאפ ,לּפענ ןטֿכיד
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 רעד ןוא ,ןשסייד יד ןופ שארּב ץרָאק רעֶק ןסיױטשעגּפָא םִיא-
 -צעינָאק ישזנָארָאֿכ רַאה ןוא וַאטסָאנסַארק ןופ עטסָארַאטס רַאה

 םוצ ןיּב טעמּכ טקיליטרַאֿפ עקידנכױלטנַא יד ןּבָאה יקְסלָאּפ

 ,ןטצעל |
 ןטימ ךיילגרַאפ ןיא .טשינרָאג ןעוועג זיא ץלַא סָאד רעּבָא

 -יא טעװעשוּבעצ ילוי 19 ןופ גָאט ןיא ךיז טָאה סָאװ ,םרוטש

 ןטָאשַעגנָא ןקַאזָאק יד ןּבָאה רע רפ טֿכַאנ ַא טימ ,ןבָארג ןרעּב
 ןופ ,רעױמ עֿכױה ַא ןריטרַאװק סיקצעיװָאינשיװ  רעּביאנגעקַא
 ןַא טימ ןגיּפשעג ןּבָאה רּבילַאק ןסיורג ןופ .ןטַאמרַאה רעכלעוו

 יד ןוא רעּבירַא זיא גָאט רעד ןעו ןוא ,רעייפ ךעלרעהפיואמוא

 -נָעֶצ ןּבָאה ,למיה ןפיוא ןוטַעג ץילּב ַא ןּבָאה ןלַארטש עטשרע
 .עקַאטַא רעד וצ ןוטעג-זָאל ַא ךיז ןשטנעמ רעטנזיוט רעקילד !

 רָאֹּכ ַא ןויװַאב ךיז סנטיײװ רעד ןיא ןּבָאה . טימרעד םענייאניא

 ,ןעגנַאלש ףיױא ןעװעג ךעלנע ןענעז סָאװ ,ןענישַאמ קילדנעצ
 -ערעייז ייּב ,וצ- -ןּבָארג םוצ טקורעג םַאזגנַאל ךיז ןּבָאה יז ןוא

 עֿבלעוו ,ןקירּב טקעטשעגסױרַא לגילפ עקיטלַאװעג יװ ןּבָאה ןטייז -

 . ןוא--סנּבָארג יד רֶעּביא ןרעװ ןפרָאװעגרעּבירַא טלָאזעג ןּבָאה |

 ןסָאש טימ טלַאנקעג ןוא ןטֿכױלעג ,טרעֿכױרעג ןּבָאה ןציּפש יד

 ןענעז סמערוט ָעקיזָאד יד .ןסקיּב ןוא ךעלטַאמרַאה עטכַײל ןופ

 --סעקינווָאקלָאּפ עקיזיר יװ ,ּפעק ןופ למיוועג ַא ןשיוצ ןעגנַאגעג |

 -גרעוו-םלענ ָאד ,ןטַאמרַאה יד ןופ רעייפ ןיא קידנרעוו-טיור ָאד |
 -רעד ןופ ןּבָאה רענלעז יד .שינרעטסניפ ןוא ךיור ןיא קיד
  :קידנעשטּפעש ,ןזיװעגנָא ףיורעד סנטייוו

 -טניוו עקיזָאד יד ןיא ןלָאמ יקצינלעמֿכ סָאד טעװ זנוא-- -.
 עא !ןלימ

 יװ טקנוּפ ,שער ַא טימ ךיז ןרעלָאק ײײז יװ ,טקוק--= |
 יי ר | . !סרענור

 -נַא  ןּבָאה--!ןטַאמרַאה ןופ !ייז ףיוא ןסיש ןטַאמרַאה -ןופ--

 יי | | ,ןפורעגסיוא ערעד
 ןייֵא .טקישעג עקַאט ןָּאה רעטיש -ןטַאמרַאה סטשריפ םעדי |

 וצ .ןרעדנַא םעד ךָאנ טַאנַארג ןַיא ,רערעדנַא רעד .ךָאנ - פיוק

 רָאָנ ,ןעֶזעג יז טָאה'מ/ יװ רעּבָא ױזַא ,ןענישַאמ עקידארומ יד
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 ןּבָאה ,שינרעטסניפ| .יד ןסירעצ ןבָאה ןסָאש יד ןעװ ,טלָאמעד
 | .ןטימעג טְפָא יז ןליוק יד

 ןפָאלעגנָא עסַאמ-ןקַאזָאק עטסערּפעגפיונוצ יד זיא .לייוורעד |

 ןָא טמיװש סָאװ ,עילַאװֿכ עצרַאװש ַא יו ,רעטנענ לָאמַא סָאװ

 | ,חטש-םי ןטייװ ןופ טֿכַאנייּב
 ןעמַאװצ קידנעייטש טגָאזעג ַאּבָאלגַאז רעה טָאה-!ףוא-- |

 ךָאנ יו ,סייה ױזַא רימ זיא'ס-ןיקסוטעשקס ייּב רעטייר יד טימ
 זַא ,ענשוד ױזַא זיא טֿכַאנ יד ןּבעל ןיימ ןיא טשינ לָאמנייק
 יד .ןעניפעג טשינ רימ ףיוא ןעמ טעװ למעדעפ ןקורט ןייא ןייק
 לָאז ,טָאג ,יאולה !ןענישַאמ עקיזָאד יד טקישעגנָא ןּבָאה םידש

 ןוש רימ ןעיטש ייז לײװ ,יײז רעטנוא ןטלַאּפש ךיז דרע ץד
 טשינ ,ןסע טשינ !ןמא-סעקַאדייל עקיזָאד יד זלַאה ןיא ןייּב ַא יו
 יוו .טףוא| !זנוא רַאפ רעסעּב ןיוש ןּבעל טניה--ךיז ןפָאלשסיוא
 !ענשוד

 ,עקידנקיטש ַא ןוא ערעװוש ַא ןעװעג תמאּב זיא טפול יד
 "יד ןופ תוחיר יד טימ טּפַאזעגנָא ןעװעג יז זיא ךָאנ וצרעד
 ןצנַאג ןפיוא געט רָאּפ ַא טײז טליופעג ןּבָאה סָאװ ,םיגורה
 ןוא ןצרַאװש ַא טימ ןגױצַאּב ךיז טָאה למיה רעד .דלעפטֿכַאלש
 רעּביא ןעגנָאהעג טָאה םרוטש ַא .סערַאמכ ןופ גנַאהרָאפ ןקירדינ

 -ַאֹּב סיײװש ַא סרעצנַאּפ יד רעטנוא טָאה רענלעז יד .שזַארַאּבז
 / .טמעטעעג רעװש ןּבָאה ןטסורּב יד ןוא ,ףוג םעד ןסָאג

 רעד | ןיא ןעמורּב ןעמונעג ןקיױּפ יד ןּבָאה עגר רעד ןיא
 ,שינרעטעניפ

 --טגָאזעג יקסוטעשקס טָאה--!ןפיירגנָא יז ןלעװ דלַאּצ--
 .ןקיוּפ ייז--!טרעװ ריא

 !הרצ עתמא ַא !ןקױּפנָא יז ןלָאז םידש יד זַא .רעה'ֿכ--

 .-נפרַאװ ,תולוק טכַאמעג ןסַאמ יד ןּבָאה--!ךעטש !ךעטש--
 | / . .. .סנּבָארג יד וצ ךיז קיד

 גנעל רעצנַאג רעד ףיֹוא טרעקַאלפעצ ךיז טָאה טֿכַאלש יד
 .צנַאל ,ןיקצעיוװָאינשיװ קיטייצנייא ןלַאפַאּב זיא ןעמ .ןּבָארג ןופ
 םעד לָאז רענייא ידּכ ,ןגָארָארטסָא ןוא ןיעלריפ ,ןיקסנָארָאק
 טימ ןפָאזַאּב ,ןקַאזָאק יד ,ףליה וצ ןעמוק ןענָאק טשינ ןטייוװצ
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 יד תעּב יװ ,רענעסיּברַאפ ךָאנ ןגָאלשעג ךיז ןּבָאה ,ןפנַארּכ
 .דנַאטשרעדיװ רעד ןיא רֶעֹּבָא רָאפרעד ,ןעמרוטש עקידרעירפ
 -ַאב טָאה רעריפ ןופ טסיײג רעשיולעה רעד .רעקיטֿפיט ןעוועג
 -ַאטשַאּב ןיא סָאװ ,לייח-ץוש עקידהמיא סָאד גרענלעו יד טּבעל
 ןסיוטשעגנעמַאזצ גנע ױזַא ךיז טָאה ,ןרעיוּכ עשירוזַאמ ןופ ןענ
 -ץגפיונוצ ןצנַאגניא ייז טימ ךיז טָאה סע זַא ,ןקַאזָאק יד טימ
 .ןייצ ןוא ןטסיופ ,סעּבלָאק טימ טפמעקעג טרָאד טָאה'מ .טשיג
 א ןלַאפעג ןענעז ןרוזַאמ ענעסיּברַאפ יד ןופ ּפעלק יד רעצנוא
 ,רעייגסופ רעשזָארָאּפַאז עטסטנֿבײצעגסױא יד ןופ טרעדנוה .רָאפ
 טכַאלש יד .טרָא רעיײז ןעמונרַאּפ ןסַאמ עיינ ןּבָאה רעּבָא דלַאג
 .רענעסיּברַאפ לָאמַא סָאװ ןרָאװעג זיא עיניל רעצנַאג רעד ףיוא
 ,רענלעז יד ןופ טנעה יד טירּנעג ןּבָאה ןסקיּב יד ןופ ןריור יד
 יד זיא עטסטלע יד ןוא ,טּפַאֿכרַאפ םעטָא םעד ייז טָאה סע
 .ןעירשעג-עדנַאמָאק יִד ןופ זלַאה ןיא ןקעטש ןּבילגעג םיטש
 רעדיװ ןענעז יקסוטעשקס ןוא עטסָארַאטס רעװַאטסָאנסַארק רעד
 יד ןלַאפַאב טייז רעד ןופ ןוא רעטײר יד טיִמ ןלַאפעגסיױרַא
 ןיא ךיז קידנדָאּב ןוא ןקלָאּפ עצנַאג קידנרעטלעצ ,ןקַאזָאק
 יי | - .טולב

 טָאה םרוטש רעד ןוא העש ַא ךָאנ רעּבירַא זיא העשַא |
 -יקַאזָאק יד ןיא ןזױלּב עכעלקערש יד לייװ ,טרעהעגפיוא טשינ
 עשירפ טימ טֿכַאמעג-לופ ןיע-ףרהּכ יקצינלעמכ טָאה ןעייר עש
 .סױרַא ,ןעירשעג טימ ןפלָאהעגוצ ןּבָאה סרעטָאט יד .תוחופ
 סָאװ ,רענלעז יד ףױא ןלייפ ןופ סערַאמֿכ ייּברעד קידנזָאל
 רעטניה ןענַאטשעג זיא סָאװ ,לַײט ַא ;טקידײטרַאפ ךיז ןּבָאה
 ןופ ץימש טימ טֿכַאלש רעד וצ ןּבירטעג םיא טָאה ,ןומה םעד
  טסורּב ַא ,החיצר טימ טפמעקעג טָאה החיצר .רעדעל-ןסקָא ןעיור
 טפינקעגפיונוצ ךיז טָאה ךַאמ ַא--טסורּב א ןָא ןגאלשעג ךיז טָאה
 ...ןַאמ 8 טימ

 עטזיורּבעצ ןפמעק סע יװ .,טפמעקעג ַײז ןּבָבה ױזַא ןוא
 ,לזניֵא ןקיזלעפ ַא טימ סעילַאװכ-םי

 יד רעטנוא ןוטעג לסיירט ַא ; דרע יד ךיז טָאה לָאמַא טימ -
 ןיא ןענַאטשעג זיא למיה רעצנַאג רעד ןוא ,ףענלעז יד ןופ סיפ



 -עג טשינ רעגנעל ןיוש טלָאװ טָאג יװ ךיילג ,רעייפ ןעיולּב ַא
 רעכעלקערש ַא ,ןטײקמַאזיורג עֿכעלשטנעמ יד ףיוא ןקוק טנָאק

 ןרענוד סָאד ןוא תולוק עֿכעלשטנעמ יד טּבױטרַאפ טָאה לַאנק

 ינָא טציא עירעליטרַא עשילמיה יד טָאה סָאד ,ןטַאמרַאה יד ןופ

 -ָאקעג ךיז ןּבָאה סרענוד יד .עדָאנָאנַאק עקידארומ ַא ןּביוהעג

 למיה רעד זַא ,ןטֿכודעג ךיז טָאה'ס .ברעמ ףיוא חרזמ ןופ טרעל

 ףױא טלַאפ ןוא ןטלָאּפשעג ךיז טָאה סערַאמֿכ יד טימ ןעמַאזוצ

 טלעװ עצנַאג יד טָאה ןייוועלייװ .עקידנפמעק יד ןופ ּפעק יד

 ןרָאװעג דנילפ ץלַא זיא זיײװעלײװ ,םַאלּפ ןייא יװ ןעזעגסיוא

 ןסירעצ ןגַאזגיז רענוד עטיור ןּבָאה רעדיװ ןוא שינרעטסניפ ןופ

 לָאמ ןייא ןושעג סיר ַא טָאה רעכיװ ַא ,גנַאהרָאפ ןצרַאװש םעד

 ןעלטיה רעטנזיוט טרעדײלשעגּפָארַא טָאה ,לָאמ טייווצ ַא ןוא

 -וד .דלעפ-טכַאלש ןרעּביא ןפרָאװעצ ןיע-ףרהּכ ײז ןוא .ןענָאפ

 יא ךָצנרעד -ןרעדנַא ןֿכָאנ רענייא ןֿכליה ןעמונעג ןּבָאה סרענ

 -סניפ ןוא רעייפ ,רעֿכיװ ,ןצילּפ ,סרענוד ןופ סָאַאֿכ ַא ןעמוקעג

 = טןשטנעמ יד יװ ,טעװעשוּבעצ ךיז טָאה למיה רעד--שינרעט

 -יא טעװעדליועצ ךיז טָאה םרוטש רעכעלנייועגמוא רעד

 זיא טֿכַאלע יד .רעגַאל ןוא סנּבָארג ,סָאלש ,טָאטש רעד רעּב

 ךיז ןוולש עשילמיה יד ןּבָאה ףוס םוצ .ןרָאװעג ןסירעגרעּביא

 ןסיג ןעמונעג טָאה םָארטשנגער רעתמא ַא ןוא טלַארּפעגּפױא

 ןּופ ןייש יד טלעטשראפ טָאה ןגער-סָאג רעד .דרע יד ףיוא

 ןעועג טשינרָאג ןעמ טָאה רעטײװ טירש ַא ףױא :טלעװ רעד

 -ָאק יד .ןעמּוװשעגקעװַא ןענעז ןּבָארג ןיא סרעפרעק עטיוט ייד

 ןפָאלעג ןוא םרוטש םעד ןפרָאװעגקעװַא ןּבָאה ןקלָאּפ עשיקַאז

 -רעדנילג ןעגנַאגעג ןענעז יז ,רעגַאל םוצ ןרעדנַא ןכָאנ רענייא

 ,קידנעניימ ןוא ןטייװצ ןטימ רענייא ןסיוטשעגנעמַאזוצ ךיז ,טייה

 רעד ןיא טײרּפשעצ ךיז יז ןּבָאה ,ייז טגָאי אנוש רעד זַא

 ןענעז ,ךיז קידנרעקרעּביא ןוא קידנקניז ,ייז ךָאנ ;שינרעטסניפ

 -יַאֹפ טָאה רעסַאװ סָאד ..ןרופ ,עיצינומַא ,ןטַאמרַאה יד .ןּפָאלטנַא

 ,סנּבָארג יד ןיא טשיורעג ,ןטעּברַא-דרע עשיקַאזָאק יד טציילפ

 -יזרַאפ ייז טָאה'מ םגה .ןקעד-דרע יד ןיא ףיז טשטעװקעגנײרַא

 רעּביא שירעג ַא טימ ןסָנלפעג ןיא ןוא ,סנּבָארג טימ טרעֿכ
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 -ידנפולטנַא יד טגָאיעג טלָאװ סע יװ ךיילג ,חטש ןֿפַאלפ םעד
 -סופ יד .רעקרַאטש לָאמַא סָאװ ןסָאגעג טָאה ןגער רעד | | י ,ןקַאזָאק עק
 ץוש ַא קידנכוז ,ןרעי מ יד ןופ ןפָאלטנַא ןענעז ןּבָארג ןיא רעיי
 ןוא עטסָארַאטס רעװַאטסָאנסַארק ןרַאפ רָאנ ,ןטלעצעג יד רעטנוא
 טָאה ?ייװרעד .רעסַאװ סָאד ךיז ןופ קידנעלסײרטּפָארַא ,ערעזָא ןַא ןיא יװ ןענַאטשעג ןטײװצ םייפ רעניא ןענעז יז ,ןעיצ -וצקירוצ ךיז לעפַאּב ןייק ןעמוקעג טשינ ןיא ןיקסוטעשקס רַאפ
 --העש ַא ךָאנ רעּבירַא זיא סע .סגרעטש ןוטעג-ץילּב ַא טרָאד ןוא ָאד ןּבָאה סערַאמֿכ יד ןשיװצ .טרעהעגפיוא ןגער רעד טָאה טֿכַאנ רעּבלַאה ךָאנ .ןיגרעּביא זיײװֿכעלסיּב ןעמונעג םרוטש רעד
 רַאפ טָאה טלָאמעד .ןלַאפעגּפָא לסיב ַא זיא רעסַאװ סָא9ֿ ןוא
 . .ןײלַא טשריפ רעד ץזיװַאּב ךיז טֿפירעגמוא קלָאּפ סיקסוטעשקס

 ןשַאט-ןענָארטַאּפ יד--טגערפעג רע טָאה--ןרעה עקידעגג--
 ?ןרָאװעג סַאג טשינ ךיא ןענעז

 יקסוטעשקס טָאה--!טשריפ רעקידענג ,ןקורט ןענעז ייז---
 | | ,טרעפטנעעג

 טזָאל ,דרעפ יד ןופ ּפָארַא טײג !טוג זיא ,יװַא ביוא--
 רעטנוא ייז טיש ,ןענישַאמ ענעי וצ רעסַאװ ןֿכרּוד קעװַא ךיז
 רעה !ןײג ריא טלָאז ליטש רעּבָא .ןָא טדניצ ןוא רעװלופ טימ
 | ,ךייא טימ ןייג טעװ װַאטסָאנסַארק ןופ עטסָארַאטס

 . ,טרעפטנעעג יקסוטעשקס טָאה--!ןלױּפַאּב טָאה ריא יוו---
 טײג--לַאפסױרַא ןַא ףיא ןטעּבעג ךיז טָאה ריא ןוא-- / .ַאּבָאלגַאז רעה ןסַאנ םעד ןעזרעד טשריפ רעד טָאה ָאד

 | .טגָאזעג רע טָאה--טציא
 םורּב ַא ַאּבָאלגַאז רעה טָאה--!שינעקישנָא ןַא ריז וטסָאה--

 !טלעפעג ךָאנ טָאה סָאד--ןוטעג
 .ןופ ןעגנולײטּפָא ייװצ יד ןּבָאה םורַא העש עּבלַאה ַא ןיא

 ןזיּב ןכָארקעג ,עדעי ןַאמ קיצפופ טרעדנוה ייווצ וצ ,סרעטיר יד
 ןענַאטשעג ןענעז סָאװ ,ןענישַאמ עשיקַאזָאק עכעלקערש ענעי 'וצ טנעה יד ןיא ןדרעװש יד טימ ןפָאלעג ,רעסַאוז ןיא ללרַאג
 רעד טריפעגנָא טָאה גנולײטּפָא ןייא טימ .ןּבָארג ןופ טייוװ טשינ
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 -ָאנסַארק, ןופ עטסָארַאטס רעה רעד ,"ןּבײל יד רעּביא פייל,

 טלָאװעג טשינ וליפא טָאה רעֿכלעװ ,יקסעיבָאס קערַאמ ,וװַאטס

 -עשקס טריפעג טָאה ןטייווצ םעד-.ןּבָארג ןיא ןּביילב ןגעװ ןרעה

 סימ ןסקיּב-רימש רעטיר יד ןגָארטעגכָאנ ןּבָאה רעניד .יקסוט

 -נַאגעג ןענעז יז ןוא ,רעװלוּפ ןוא סלעקַאפ ענעקורט ,עלָאמס

 רעֶז ןיא רעטנוא ךיז ןענעבנג סָאװ ,ףלעװ יד יװ ,ליטש ןעג

 .עדַאטס רעד וצ טֿכַאנ רערעטסניפ

 ןענַאטשעגוצ רעקיליוװיירפ סלַא זיא רעטיר רעניילק רעד

 -עּפסקע עכלעזַא רַאפ טלָאװ לַאֿכימ רעה לייוו ,ןיקכוטעשקס וצ

 ןעגנַאגעג רע ויא טציא ןוא--טקנעשעגקעװַא ןּבעל ןייז סעיציד

 ןיא דרעװש ַא טימ ןוא ץרַאה ןיא דיירפ ַא טימ רעסַאװ ןיא

 טימ ַאטנעיּפיּבדָאּפ רעה טזײרּפשפג טָאה םיא ןּבענ ;טנַאה רעד

 זיא רע לי ,צלַא ןשיוצ קידנרַאטשסױרַא ,דרעװש עזױלּב ַא

 ײז ןשיװצ ןוא ;עטסֿכעה יד ןופ רעֿכעה ןעװעג ּפעק ייװצ טימ

 ַא טמורּבעג ןוא ַאּבָאלגַאז רעה טּפעלשעגֿבָאנ ךיז קידנּפַאס טָאה

 :רעטרעװ סטשריפ םעד קידנרזחרעּביא ,רענעדירפוצמוא

 .טציא ײג--לַאפסױרַא ןַא טסולגרַאפ ריד ךיז טָאה'ס--

 ךרוד הנותח ַא ףיוא ןײג ןלעװ טשינ ךיז טלָאװ טנוה ַא !טוג

 ַאזַא ןיא לַאפסױרַא ןַא וצ טערעגוצ ּבָאה ךיא ּבױא ,רעסַאװ ַאזַא

 -נַא סעּפע ןעקנירט טשינ ןּבעל ןיא לָאמניק ךיא לָאז ,טייצ

 ךיוּב ןיײמ ןוא ,עקשטַאק ןייק טשינ ןיּב ךיא .רעסַאװ יװ ,שרעד

 -ַאװ וצ לקע ןַא טליפעג קידנעטש ּבָאהיֿפ ,לפיש ןיק טשינ זיא

 ךיז ןקייו סע ןֿכלעװ ןיא ,רעסַאװ ַאזַא ּוצ ןיוש אטישּפ ַא ,רעס

 ,.,תולבנ עשירעיוּפ
 .טגײזעג לאֿפימ רעה טָאה -- !ליטש טגייווע---

 ַא ןופ רעסערג טשינ טנעז ריא ןליטש ןיילַא טגייווש---

 לעו'כ .ןָא גנירג ךייא סע טמוק ,ןעמיווש טנָאק ןוא לשיפ

 ,טשריפ םעד דצמ טײקרַאּבקנַאדמוא ןַא זיא סע זַא ,ןגָאז וליפא

 טשינ ךָאנ ךימ רע טזָאל ןיַאלרוב ןענעגרהרעד ןֿכָאנ סָאװ

 ליפ ױזַא רעדעי לָאז ,ןוטעגפיוא ַאּבָאלגַאז ןיוש טָאה גונעג ,ורוצ

 -סױא ריא טעװ ןייש לײװ ,ורוצ טזָאל ןַאּבָאלגַאז ןוא ,ןוטפיוא

 -גײרַא לעװ'ֿכ בוא !רעניימ טָאג ןייז טשינ טעװ רע ּבױא ,ןעז
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 ַא ןרעױא יז 'רַאפ סױרַא דלַאּב טימ טיצ ,ךָאל ַא ןיא ןלַאֿפ
 כה .ןרעװ ןעקנורטרעד ךיא לעװ טשינ

 ןקַאזָאק יד--טגָאזעג יקסוטעשקס טָאה--!ליטש טגייווש--
 ךָאנ ךייא ןלעװ ייז ,ןשינעטלעהַאּב-דרע יד ןיא טרָאד ןציז
 טי; יי יי | .ןרעהרעד

 .ןריא טער סָאװ !וװ-- |
 .ןגדיווצ יד רעטנוא ,ךעלגרעּב ענעי ןיא ,טרָאד--
 :!ןפערט .רענוד ַא סע לָאז .טלעפעג ךָאנ טָאה סָאד--
 ,טקיטשרעד לַאֿכימ רעד טָאה רעטרעװ עקירעּביא יד

 ןענעז ייז לייװ ,ליומ ןפיא טנַאה יד ןַאּבָאלגַאז קידנגײלפױרַא
 ןשינעטלעהַאֿב יד ןופ טירש טרעדנוה ףניפ ךרעּב ןעוועג ןיוש
 טָאה רעסַאװ סָאד רעּבָא ,ליטש ןעגנַאגעג תמא ןענעז סרעטיר יד
 רעדיוו ןגער רעד טָאה קילג םוצ ;סיפ יד רעטנוא טעקסעילּפעג

 םעד .טּבױטרַאפי טָאה סנייז שיורעג סָאד ןוא ןלַאפ וצ ןּבױהעגנָא
 | .טירט יד ןופ ךליה

 םורָאװ ,ןעוועג טשינ ךעלגרעּב יד ייּב זיא הרימש ןייק
 םרוטש ןֿכָאנ לַאפרעּביא ןַא ףױא טֿבירעג סָאד ךיז טלָאװ רעוװ |

 -ַאפ  ערעוא ןַא טימ יװ טָאה רעכלעוו ,ןגער-סָאג ַאזַא .ךָאנ ןוא
 ,עקידנפמעק יד טדײשעגרעדנַאנ
 ןוא ןוטעגי גנירּפש ַא ןּבָאה ןיגנָאל רעה טימ לַאכימ רעה י
 טָאה רעטיר רעניילק רעד .לגרעּב םוצ ןעגנַאגעגוצ עטשרע יד
 יד טגיילעגפיונוצ טָאה ,לרינש ןפיוא דרעװש יד טזָאלעגּפָארַא

 !ןֿפור ןעמונעג ןוא ליומ םוצ טנעה |
 !ןשטנעמ ,,יעה-- 2

 ןוכ ןעמיטש ןפורעגנָא קינייװעניא ןופ ךיז ןּבָאה--?סָאװ--
 -ָאק יד ןופ רעצימער .טמוק סָאד זַא ,םינּפא טגייצרעּביא ,ןקַאזָאק |

 .סרעגַאל עשיקַאז
 רעּבָא--טרעפטנעעג יקסוָאידָאלָאװ טָאה--!טָאג וצ ביל ַא--

 !ןײרַא רָאנ טזָאל |
 ?ןייגוצנײרַא ױזַא יװ ,טשינ וטסייוו--

 ןוא טרעפטנעעג יקסוָאידָאלָאװ טָאה--ןיוש סייוו ךיא--
 -ייועניא ןעגנורּפשעגנײרַא רע זיא ,גנַאגגײרַא םעד קידנּפַאטנָא |
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 םיא ךָאנ דלַאּב ןענעז ערעדנַא רָאּפַא טימ סוניגנָאל רעה ;קינ

 | .ןײרַא
 -עג טֿכליהרַאפ קינײװעניא לגרעּב סָאד זיא עגר רעד ןיא

 טימרעד םענייאניא--הוללי עֿכעלשנעמ עכעלקערש ןופ ןרָאװ-

 וצ ןפרָאװעג ךיז ןוא יירשעג ַא טזָאלעגסױרַא רעטיר יד ןּבָאה

 -עג ךיז ןּבָאה שינרעטסניפ רעד ןיא .ךעלגרעּב עקירעּביא יד

 -ֿכרוד ןענעז טרָאד ןוא ָאד ,ןזייא ןופ גנַאלקעג ַא ,ןצֿכערק טרעה

 ףיא ןלַאפעג ןענעז ערעדנַא ,ןטלַאטשעג עלעקנוט סעּפע ןפָאלעג

 רעּבָא--סָאש ַא ןוטעג-לַאנק ַא טָאה טייצ וצ טייצ ןופ ,דרע יד

 ,העש לטרעפ א יװ ,רעגנעל טרעיודעג טשינ טָאה ןעמַאזוצ ץלַא

 ןלַאפַאּב גנילצולּפ לייט ןטסערג םוצ ןענעז סָאװ ,ןקַאזָאק יד

 -ײטרַאפ טשינ וליפא ךיז ןּבָאה ,ףָאלש ןפיט ןטימ ןיא ןרָאװעג

 רעדייא ךָאנ ןרָאװעג טעלױקעגסױא עלַא ןענעז ייז ןוא--טקיד

 .רעװעג םוצ ןּפַאֿכ וצ ךיז ןזיװַאּב ןּבָאה יז

 טרעהרעד ךיז טָאה--ןעגישַאמ יד וצ !ןענישַאמ יד וצ--

 .עטסָארַאטס רעװַאטסָאנסַארק ןופ םיטש יד
 .סמרוט יד וצ ןפרָאװעג ךיז ןּבָאה סרעטיר יד
 -יסַאנ יז ןענעז ןּביױא ןופ לייו ,טימ רעד ןופ ןדניצנָא--

 ,ןגירשעגסיוא יקסוטעשקס טָאה
 .ןריפוצסיוא טֿכײל ןעװעג טשינ זיא לעּפַאּב םעד רעּבָא

 ,ןליוּב עװָאנסָאס ןופ טיוּבעג ןעװעג ןענעז סָאװ ,סמרוט יד ןיא

 -עפע ערעדנַא םוש ןייק טשינ ריט ןייק טשינ ןעוװעג טשינ זיא

 -יל ךרוד ףיֹורַא יז ףױא ןענעז רעסיש עשיקַאזָאק יד .גנונ

 סרָאד ןּבָאה עסיורג לײװ ,ןטַאמראה ערענעלק יד ןוא ,סרעט

 יד .קירטש ףיא ןגױצעגפױרַא ןעמ טָאה ,ןײרַא טנָאקעג טשינ

 -נקַאה ,םרוט םעד םורַא טייצ עסיװעג ַא ןפָאלעג ןענעז סרעטיר

 טימ קידנסייר רעדָא ,סעקלעּב יד ןדרעװש יד טימ טטיזמוא קיד

 ןטנַאק יד טנעה יד
 ןעמונעג טָאה'מ :קעה טַאהעג רעניד יד ןּבָאה קילג רוצ

 . -נוא ךיוא ןסייהעג טָאה עטסָארַאטס רעװַאטסָאנסַארק רעד .ןקַאה

 םעד וצ ןויכג ןענעז סָאװ ,רעװלוּפ טימ ןעלטכַאש ןגיילרעט

 טימ ןסקיּב-רימש יד ןדנוצעגנָא טָאה'מ .ןרָאװעג טיירגעגוצ קעווצ
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 ןקעל ןעמונעג טָאה סַָאלּפ ַא ןוא-סלקעפ יד ךיוא ןוא ,עלָאמס
 .סעקלעּב .עטּפַאזעגֿכרוד עציווישז טימ רעּבָא ,עסַאנ יד

 ךָאנ ,טמַאלפעצ רעּבָא ךיז ןּבָאה סעקלעב יד רעדיײא ךָאנ |
 ךיז סוניגנָאל רעה טָאה ,ןסירעגפיוא טָאה רעװלוּפ סָאד רעדייא
 סָאװ  ,ןייטש-ןזלעפ ןקידלַאװעג ַא ןּביױהעגפיוא ןוא ןגױּבעגּפָארַא
 | ,דרע רעד ןופ ןּבָארגעגסױרַא ןּבָאה ןקַאזָאק יד

 טרירעג טשינ םיא ןטלָאװ ןזיר עטסטנוװעג יִד ןופ ריפ |
 טנעה עקיטֿכעמ יד ןיא טגיװעג םיא טָאה רע רעּבָא ,טרָא ןופ
 זַא ,ןעזנג ןעמ טָאה ןסקיּב-רימש יד ןופ טֿכיל םייּפ רָאנ ןוא
 ןענעז סרעטיר יד ןײרַא םינּפ ןיא ןפָאלעג םיא זיא טולג סָאד
 ,גנורעדנּוװרַאּפ ןופ ןרָאװעג טמוטשרַאפ יו

 --!ןפערט םיא ןלָאז ןליוק יד זַא !סעלוקרעה ַא זיא סָאד--
 ,ךיוה יד ןיא טנעה יד קידנּביײהפיוא ,ןפורעגסיוא ייז ןגָאה

 טשינ ךָאנ ַא וצ ןעגנַאגעגוצ סוניגנָאל רעה זיא לייוורעד
 ןוא ןטניה ףיױא ןגיוּבעגסיױא ךיז טָאה ,םרוט םענעדנוצעגרעטנוא
 ,טנַאװ רעד ןופ טימ עמַאס ןיא ןײטש םעד טזָאלעגּפָארַא

 ַאזַא ,ֿפעק יד ןגױּבעגקעװַא שזַא ןּבָאה עקידנעייזייּב יד
 טצַאלּפעג דלַאּב ןּבָאה ּפַאלק ןופ .ןּבעגעג ןייטש רעד טָאה קַאנק
 טָאה םרוט רעד ,לַאנק ַא טרעהרעד ךיז טָאה סע !קנעלעג יד
 זיא רע ןוא ריט-לּפָאט ענעֿכָארעגפױא ןַא יװ טלַארּפעגפױא ךיז
 .שער ַא טימ ןלַאפעגמוא

 ןוא עלָאמס טימ ןסָאגַאּב ןעמ טָאה ץלָאה ןופ סיוטש םעד
 | : .עגר ןייא ןיא ןדנוצעגרעטנוא

 -עג קילדנעצ רָאּפ א ןּבָאה םורַא טייצ רעסיװעג ַא ןיא
 זיא ןגער רעד .חטש ןצנַאג םעד ןעכױלַאּב ןעמַאלּפ עקידלַאװ
 ןוא--ןעועג רּבוג םיא טָאה רעייפ סָאד רעּבָא ,ןלַאפעג ץלַא
 -נוורַאפ רעד וצ ןענישַאמ עקיזָאד יד טנערּבעג ןּבָאה סע;
 ,"טשינ יז טשעל ןגער רעד סָאװ :תונחמ עדייּב ןופ גנורעד

 ףליה וצ ןפָאלעגנָא רעגַאל ןשיקַאזָאק ןופ ןענעז סע
 רָאּפ ַא ןופ שארּב רעדעי ,יקציװָאזָארמ ןוא קַאלוק ,ַאקפעטס
 ןופ סעפולס !טסיױמוא רעּבָא--ןשעל טוװּורּפעג ןוא ,ןקַאזָאק טנזיוט ;

 -עגפױרַא רעקיטֿכעמ לָאמַא סָאװ ןּבָאה ךיר ןטיור ןוא רעייפ
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 . ײולַאק ןוא סערעזָא יד ןיא ךיז קידנעלגיּפשּפָא ,למיה םּוצ ןסָאש

 .-טֿכַאלש ןפיוא טֿכַאמעגנָא טָאה ןגער-סָאג רעד סָאװ ,סעשזול

 | | - ,דלעפ

 עיר עטסערּפעגפיונוצ ןיא סרעטיר יד ןענעז לייוורעד

 .-רַעד ןופ ןיוש יז טָאה'מ ּוװ ,סנּבָארג יד וצ ןעמוקעגקירוצ

 2 .ןעיירשעגסיוא-דיירפ טימ ןעוועג םינּפ-לּבקמ סגטייוו

 ףרָאװ ַא ,טקוקעגמורַא יקסוטעשקס ךיז טָאה לָאמַא טימ

 טימ ןגירשעגסיוא ןוא ןירַא ןעייר יד ןיא ףיט קילּב ַא ןוטעג

 :םיטש רעקידנרענוד ַא
 0 | !ייטש ---|

 ןעװעג טשינ ןענעז רעטיר רעניילק רעד ןוא ןיגנָאל רעה

 | : | 2 .ענעמוקעגקירוצ יד ןשיװצ

 ןעגנַאגעג זיא רעֿכלעװ ,עטסָארַאטס רעװַאטסָאנסַארק רעד

 סָאװ ,ןענַאטשרַאפ טשינ טָאה ,ײר רעד ןופ קע ןטייווצ ןפיוא

 רעּבלעז רעד ןיא רעּבָא--ןגערפ ןפָאלעג ויא ןוא ןעשעג זיא סע

 .ןטלָאװ ייז יװ ,ןזיװַאב ךיז סרעטיר עטכוזעג עדייּב ןּבָאה עגר

 יד ןשיװצ געװ ןטימ ןיא ,ןסקַאװעגסױרַא דרע רעד רעטנוא ןופ

 : .רעטיר יד ןוא סמרוט

 רעד ןיא דרעװש רעקידנקנַאלּב ןייז טימ טָאה ןיגנָאל רעה

 טימ זיא םיא ןּבענ ןוא ,טירש עקיזיר טימ טזײרּפשעג טנַאה -

 ןעװעג ןענעז ּפעק סנדייּב .לַאֿכימ רעה ןפָאלעג טירש עניילק

 הנחמ ַא יװ ,טגָאיעג ײז ןּבָאה עֿכלעװ ,ןקַאזָאק יד וצ טדנעװעג

 | | - .טניה

 שינעגָאיֿכָאנ סָאד ןעמ טָאה רעייפ ןופ םַאלּפ ןטיור םייּב

 -טנַא היח עקידלַאװעג ַא :טניימעג טטלָאװ  ,ןעזעג טנֿפײצעגסױא

 עגר עדעי טיירג ,רעסיש הנחמ ַא רַאפ רניק ריא טימ טפיול

 .רעלַאפנָא יד ףיוא .ןפרַאװ וצ ךיז

 רעה טָאה--!רעֿכיג ,תונמחר טָאה !ןעמוקמוא ןלעװ  ייז-- |

 -רעד יײז ןלעװ ייז--םיטש רעקיטפעמ ַא טימ ןגירשעג ַאּבָאלגַאז

 !רעֿביג ,טָאג ןיא טקנעדעג--!ןליוק רעדָא ,ןלייפ יד טימ ןסיש

 טָאה םורַא עליו ַא ןיא סָאװ ,ףיורעד קידנקוק .טשינ ןוא

 רעד טימ רע ויא ,ןרעקַאלפעצ טנָאקעג ךיז טֿכַאלש עיינַא
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 ערעדנַא ןוא ןיקסוטעשקס טימ ןעמַאוצ טנַאה רעד ןיא דרעוװש
 ,ןּביוהעגפיוא ,טרעקעגרעּביא ,טלֿכױרטשעג ךיז ,ףליה וצ ןפָאלעג
 יד טימ ךיז טגָאיעג ןוא ךיז טלסיירטעג ,ןגירשעג ,טעּפַאסעג
 -נענ לָאמַא סָאװ טגָאיעגנָא יײז ןוא ייז ךָאנ טגָאועג ךד רעב -ירעד ןּבָאה ייז--טקייועצ סנגױּב יד ןוא ,סאנ ןעװעג ןענעז ! ןסקיּב יד ליײװ ,ןסָאשעג טשינ ןּבָאה ןקַאזָאק יז רעַּכָא = | .םעטָא ןטּפַאֿכרַאפ ַא טימ ןוא תוחוּכ עטצעל
 .יוּפַא טייו ױזַא טַאהעג ןיוש ךיז ןּבָאה יז ןופ רָאּפַא .רעס
 רעּבָא טלָאמעד ,ןּפָאלעגוצ ןױש ײז ןכנעז טָא ,טָא זַא ,טקורעג
 .םיוא יז ןּבָאה ,יירשעג קידארומ ַא קידנזָא?סױרַא ןוא ,תוער תויח יד יו ,יײז וצ טיירדעגמוא ךיז סרעטיר עדייּב ןּבָאה
 | | ,טרָא ןפיוא ןייטש ןּבילגעג ןענעז ןקַאזָאק יד .ךױה יד ןיא ןדרעװש יד ןּבױהעג

 ןעזעגסיױא דרעװש רעקיזיר ןייז טימ טָאה סוניגנָאל רעה
 | .האירּב עקידעבטה-ךרדל-ץוחמ ַא סעּפע יװ יז ליב

 -עג ליפוצ ןרעװ סָאװ ,ףלעװ עסיורג-לקנוט ייוַצ יװ ןוא = |
 טימ ןעשטשילּב ןוא םורַא ךיז ןעיירד ,טניה-דגַאי ךרוד טפדור
 -רעד ,סנטײװ רעד ןופ קידנלײה ,טניה יד ןוא ,ןייצ עסייוו יד
 ךיז ךיוא ייז ןּבָאה ױזַא ,ייז ףיוא ןפרַאװ וצ טשינ ךיז ןגעװ
 -עז סָאװ ,יד ןענעז לָאמ סעדעי ןוא לָאמ רָאּפ ַא טיירדעגמוא
 לָאמנײא רָאנ .טרָא ןפיוא ןייטש ןּבילּבעג ,סױרָאּפ ןפָאלעג ןענ
 ,רעטסיירד רעמ ַא םינּפַא ,רענייא ןוטעג-זָאל ַא יז וצ ךיז טָאה
 עדליװ ַא יװ טָאה לַאֿכימ רעה רעּבָא ,טנַאה ןיא עסָאק ַא טימ
 ,טױט םוצ ןוטעג-סיּב ַא םיא ןוא םיא וצ ןוטעג-גנירּפש ַא ץַאק
 -נָא ןענעז עכלעװ ,עקירעּביא יד ףיוא טרַאװעג טָאה טשער יז
 | | .הנחמ רעטֿפידעג ַא ןיא ןפָאלעג

 לָאמַא סָאװ ךיז טָאה סרױעטיר יד ןופ ײר יד ךוא רעּבָא
 ררעווש רעד טימ ןגיולפעג זיא ַאּבָאלגַאז רעה ןוא ,טרעטנענרעד
 :םיטש רעֿכעלשטנעממוא ַא טימ קידנעיירש ,ּפָאק ןרעּביא

 יי | !עגרה !גָאלש--
 ןוא סױרַא סנּבָארג יד ןופ ןוטעג-ץעז ַא לַאנק ַא טָאה ָאד

 ןפיוא ןגיוּב ןטור ַא טנֿכײצעגנָא הייפעג ַא טימ טָאה טַאנַארג ַא
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 ךָּאנ ןהנחמ עטקירדעגפירנוצ יד ןיא ןלַאפענּפָארַא זיא ןוא למיה

 ,ןטֿפודעג ךיז טָאה'ס .רעטנעצ ַא ,רעטירד ַא ,רעטייװצ ַא םיא
 ןָא יינספיוא ךיז טּבײה טֿכַאלש יד זַא

 ׂשזַארַאּבז ןופ גנורעגעלַאב רעד זיּב ןענעז ןקַאזָאק יד
 ןבָאה טײהרערעטֿכינ ןוא טנַאקַאּבמוא ןעװעג ןטַאנַארג עכלעזַא

 -עראיא ייז ןיא קידנעעז ,ןטסײממַא טַאהעג ארומ ייז רַאפ יז
 -עגּפָא עגר ןייא ןיא רעּבירעד ךיז טָאה הנחמ יד--ףושּכ ?סָאמ
 .ניא ןוא ,ייװצ ףיוא ןטלָאּפשעג ךיז יז טָאה ךָאנרעד ,טלעטש
 -נגָארטרעדנַאנַאפ ,ןטַאנַארג טצַאלּפעג ךיוא ןּבָאה טימרעד םענייא
 ,ןּברוח ןוא טױט ,המניא קיד

 סרעהרעד ךיז ןּבָאה-!ךיז טעװעטַאר !ךיז טעװעטַאר--
 .ןעמיטש ענעקָארשעגרעּביא

 רעה ןענעז רעּבָא ?ייורעד ,ןפָאלעצ ךיז זיא ץלַא ןוא

 ןניײר יד ןוא ןלַאכעגנײרַא רעטיר רעניילק רעד ןוא סוניגנָאל

 ,ןרָאוה יד ןפ

 ןרעדנא םעד ָאד ,םענייא ָאד ןפרָאװעג ךיז טָאה ַאּבָאלגַאז
 יד ןיא ןוא ןקַאב יד ןיא טשוקעג יז סטָאה רע ,זלַאה ןפיוא

 ,טקיטשעג יז טָאה רע ןוא ,ןגרָאװעג םיא טָאה החמש יד .ןגיוא
 טָאה רע ןוא--טײקיצרַאהֿכײװ ןייק ןזיײװסױרַא קידנליו טשינ
 :ןגירשעג

 ,ביל ךייא ּבָאה'ֿכ זַא ,ןגָאז טשינ לעװ'ֿכ !ןסקָא !ַאה--
 יאולה !טקיאורמואַאּב קרַאטש ןעוװעג ךייא ּבילוצ ןיּב'כ רעּבָא

 זַא ,טסניד יד סָאד ריא טנעק ױזַא !טתיממעג ךייא ןעמ טלָאװ
 טימ ךייא לָאז'מ זַא ,טרעװ טנעז ריא ?ןטניה ןופ טגײלּג ריא
 רעטשרע רעד לעוװ'ֿכ .ןּפעלש סיפ יד רַאפ ץַאלּפ ןפיוא דרעפ
 ,ןטֿכַארטוצ קסּפ ַא ךייא רַאפ לָאז רע זָא ,טשריפ םעד ןגָאז
 ַא !רַאפרעד ךיוא טָאג זיא טבױלעג ,ןפָאלש ןיײג טציא רימָאל

 -עז ייז סָאװ ,רעדירּב עשיטניה עקיזָאד יד טַאהְעג ןּבָאה קילג
 ןטינשעצ יײז טלָאװ ךיא לײװ ,ןפָאלטנַא ןטַאנַארג יד רַאפ ןענ
 -וצ קיאור ךיז רעדייא ,ןגָאלש ךיז רעסעּב ליוװ'ֿכ .טיורק יו
 !הסוּכ ַא ןּפֲאֹּכ טנייה ןוומ רימ .םוא-ןעמוק עטנַאקַאּב יװ ,ןקוק
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 ןגרָאמ ןלעװ רימ זַא ,טניימעג ןױש בָאװ 2 :טָאג זיא טּביולעג
 -ַאוצ ןייק וצ זיא סע סָאװ ,דָאש ַא רעּבָא ,ןטֿכירּפָא הרּכוה ַא
 ,ךעלקערש ךימ טסייּב טנַאה יד לייװ ,ןעמוקעג טשינ סיוטשנעמ
 םעד ןֿבװרַאפ וצ ןּבעגעג יז ךעלגרעּב יד ןיא ּבָאה ךיא םגה|

 .עלעּביצ טימ ּבָאֹּב ןופ םעט



 - .לטיּפַאק 4

 עיינ ןטישוצנָא ןעמוקעגסיוא לָאמ ַא ךָאנ ןיא'ס רעּבָא

 ןכַאמ וצ טשינ-וצ ידּכ ,רעגַאל םעד ןקיטסעפַאּב וצ ןוא ןרעיומ

 .ֿבײלרַאפ וצ ןוא ןטעּברַא-דרע עשיקַאזָאק עטריפעגסיוא ןיוש יד

 טָאה'מ .זוחוּכ ענערָאװעג-ּפַאנק יד רַאפ גנוקידייטרַאפ יד ןרעט
 ךיא ןענעז ןקַאזָאק יד .טֿכַאנ עצנַאג ַא ןּבָארגעג םרוטש ןֿכָאנ

 ליטש ךיז קידנעבנגרעטנוא .טנעה עטגיילרַאפ טימ ןסעזעג טשינ

 ןּבָאה ,ךָאװטימ ףיוא גָאטסניד ןופ טֿכַאנ רערעטסניפ רעד ןיא
 ןופ .רעיױמ ערעֿכעה ,עטייװצ ַא ןטָאשעגּפױא רענַאל םורַא יז

 ןוא ןסיש עלַא ןעמונעג גנַאגפױא-ןוז ןטימ יײז ןּבָאה ןענַאד

 ןענעז סע .טכענ ריפ ןּוא געט ריפ עצנַאג ןסָאשעג ןּבָאה ייז
 םידדצ עדייּב ןופ לייוו ,תונּברק ךס ַא ןלַאפעג םידדצ עדייּב ןופ

 .ןטסָאמרַאפ ךיז רעסיש עטסעּב יד ןּבָאה

 ןופ ןוא ןקַאזַאק יד ןופ ןסַאמ ןּבָאה טייצ וצ טייצ ןופ

 -רעד טשינ ןענעז ייז רעּבָא ,םרוטש םוצ ןוטעג-סיר ַא ךיז ןומה

 סָאװ ןרָאװעג זיא יירעסיש יד רָאנ ,ןרעיומ יד וצ זיּב ןעגנַאג
 ,חוחוּכ עקיטֿכעמ טגָאמרַאפ טָאה סָאװ ,אנוש רעד .רעסייה לָאמַא

 ףיוא ענייא קידנריפ ,ןעגנולײטּפָא עקידנפמעק יד ןטיּבעג טָאה

 רעגַאל ןשילױּפ ןיא רעּבָא .טֿכַאלש רעד וצ עטייווצ יד ,ּורּפָא

 .עּבלעז יד ;ןטייּברַאפ וצ ףױא לײח ןיק ןעװעג טשינ זיא
 -ּפֶא םוצ ןּפַאֿפ ךיז עלייו עדעי ,ןסיש טזומעג ןּבָאה ןשטנעמ

 ןוא סמענורּב ןּבָארג ,םיגורה יד ןייז רבוק ,סמרוטש יד ןרעװ
 .ןציש רעסעּב ןלָאז ייז ידֹּכ ,ןרעױמ יד רעֿכעה ןטישרעטנוא
 ןשיװצ ,ןרעיױמ יד ייּב טלמערדעג רעֿכיג ןוא ןפָאלשעג זיא'מ

 טָאה'מ זַא ,טֿכידעג ױזַא ןגיולפעג ןענעז סָאװ ,ןליוק ןוא רעייפ

 ןופ ךשמ ןיא .ץַאלּפ ןופ ןרעקּפָארַא טנָאקעג ןעניגַאּב ןדעי יז
 ,םידגּב יד ךיז ןופ ןפרָאװעגּפָארַא טשינ רענייק טָאה געט ריפ
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 רעד ףיוא ךיז טנקורטעג ,ןגער ןיא טקייװעג ךיז ןּבָאה עֿכלע"
 ןופ ךשמ ןיא--טכַאנײּב ןריורפעג ,גָאטײּב ךיז טמערַאװעג ,ן"

 .יטַאהעג טשינ לױמ ןיא סמערַאװ ןייק רענײק טָאה געט ריפ
 וצ ידּכ רעװלוּפ םיא וצ קידנשימוצ ,ןפנָארּב ןעקנורטעג טָאה'מ
 -עג ןוא סערַאֿכוס טײקעג טָאה'מ ,טײקּברַאה ןייז ןקרַאטשרַאפ
 סָאד ןוא ,ןשיילפ עטרעֿפױרעג עטנקירטרַאפ ןייצ יד טימ ןסיר

 . -ַאנק--ןטַאמרַאה ןוא ףייפעג-ןליוק ,ירעסיש ,ךיור ןשיוװצ ץלַא
 / ,יירשל

 .רעד ןיא רעדָא ּפָאק ןיא דנוװ ַא טרַאעג טָאה ןעמעוו ןוא
 ןדנוּבעגמורַא עטַאמש רעקיצומש ַא טימ טָאה רַענלעז רעד !טייז

 . עקידאלּפ .ןגָאלשעג רעטײװ ךיז ןוא ּפָאק ןטקיטולּברַאפ םעד

 .-ַאשורַאפ ןוא םידגּב עטקילפעצ ןיא :ןעװעג סָאד ןענעז ןשטנעמ

 טימ ,טנַאה רעד ןיא סנייז-ילּכ עטקַאהעצ טימ ,סרעצנַאּפ עטרעוו
 ,עקידעֿכַאװ קיּבײא ךָאד ןוא ,ןפָאלש טשינ ןופ עטיור ןגיוא
 ןיא יצ ןגער ַא ןיא ,טכַאנייּב יצ גָאטייּב ,עקיטסולספמַאק דימּת

 1 ,טכַאלש רעד וצ טיירג דימּת ,רעטעװ םענייש ַא

 יד ןיא ,גיהנמ ןייז ןיא טּבילרַאפ ךיז טָאה רענלעז רעד

 ַא סעּפע .טױט ןוא ןדנּוװ יד ןיא ,סמרוטש יד ןיא ,תונּכס
 רעצרעה יד ,תומשנ יד ןעמונעגמויַא טָאה ןובהלתה עשידלעה
 -ירג יד ."טעװעטרַאהרַאפ, רעטימעג יד ,טקרַאטשעג ךיז ןּבָאה

 ןקלָאּפ ענעדישרַאפ .גונעּת ַא ןרָאװעג ייז רָנּפ זיא טייקמאז

 ןיא ,טסניד ןיא טגָאיעגרעּבירַא ןטייװצ םעד רענייא ךיז ןּבָאה
 ןוא תורובג ןיא ,טעּברַא ,טײקיזָאלּפָאלש ,רעגנוה ןטלַאהסיוא
 ןעװעג רעװש ןזיא'ס זַא ,וצרעד ןעמוקעג זיא'ס .שפנ-תוריסכ

 -נגינגַאּב טשינ לייו ,ןרעױמ יד ףױא רענלעז יד ןטלַאהוצניײא
 םֹוצ ןסירעג ךיז ייז ןּבָאה ,גנוקידיײטרַאפ רעד טימ ךיז קיד
 .ןסּפעש עדַאטס ַא וצ ףלעװ עטציירעצ רעגנוה ןופ יװ ,אנוש
 ,טײקֿכעלײרפ עדליװ א סעּפע סשרעהעג טָאה ןקלָאּפ עלַא ןיא
 -רעטנוא ןגעוו ןפורעגנָא ְךיִז טרָאװ ַא טימ רָאנ טלָאװ סע רעוו

 .רעקיטש ףיוא ןרָאװעג טקילפעצ עגר-וּתוא יד טלָאװ ,ךיז-ןּבעג
 .טגָאזעג עלַא ןּבָאה "ןּברַאטש רימ ןליוװ ָאד,

 רעמ טימ ןרָאװעג טליפרעד זיא רעריפ ןופ לעפַאּב רעדעי
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 ןיא זיא טשריפ רעד ןעװ ,לָאמניא .ץילּב ַא ןופ טייקלענש

 רעייפ סָאד זַא ,טרעהרעד רע טָאה ןרעיומ יד ןטירעגכרוד טנוװָא

 ,רעַֿאװש טרעו סיקסנישטשעל יד ןופ ןעמָאנ ןפיוא קלָאּפ ןופ

 :טגערפעג ןוא רענלעז יד וצ ןטירעגוצ זיא רע
 | !טשינ ריא טסיש סָאװרַאפ--
 טקישעג ןּבָאה רימ-ןעגנַאגעגסױא זנוא זיא רעוװלוּפ סָאד--

 .ןשירפ ךָאנ סָאלש אי
 -נָא ,טגָאזעג טשריפ רעד טָאה-!רעטנענ ריא טָאה טרָאד--

 | ,אנוש ןופ ןצנַאש יד ףיוא קידנזיימ
 זיא קלָאּפ רעצנַאג רעד יװ ,טקידנעעג םיוק טָאה רע

 םוצ ןכױל טזָאלעג ךיז טָאה ,ןרעױמ יד ןופ ןעגנורּפשעגּפָארַא
 ןצנַאש יד ףיוא ןפרָאװעג ךיז טניװ-םרוטש ַא יװ ןוא אנוש
 סעּבלָאק ,רעגנערד ,ןסקַא טימ ןקַאזָאק יד טעליוקעגסיוא טָאה'מ
 עּבלַאה ַא ןיא ןוא ןטַאמרַאה ריפ טרעטעמשעצ טָאהימ ,ןסקיּב ןופ
  רעּבָא !ונברק ךס ַא קידנזָאלרעּביא ,רענלעז יד ןענעז םורַא העש
 סַאּפָאז ןרעסערג ַא טימ ןעמוקעגקירוצ ,ןוחצנ ַא טימ טניורקעג
 .סנרָאה-רעגעי ןוא ךעלסעפ ןיא רעוולופ ןופ

 ןצנַאש עשיקַאזָאק יד .גָאט ַא ךָאנ רעּבירַא זיא גָאט ַא
 ןּבָארג םעד ןעמונעגמורַא גניר ןרעגנע לָאמַא סָאװ ַא ןיא ןּבָאה
 טָאה'מ .םיוּב ַא ןיא סענילק יװ ,םיא ןיא טמעלקעגנײרַא ךיז ןוא
 -רוטש יד קידנענעֿכער טשינ זַא ,טנָאנ ױזַא ןופ ןסָאשעג ןיוש
 יד ;ךעלגעט ןלַאפעג קלָאּפ ןדעי ןופ ןשטנעמ ןעצ ןענעז ,ןעמ
 יד .ןטנעמַארקַאס יד טימ ןעמוקוצ טנָאקעג טשינ ןּבָאה ןזדנָאיסק
 ,ןלעפ ,ןטלעצעג ;סנגעװ טימ טלעטשרַאפ ךיז ןנָאה עטרעגַאלַאּב
 ןעועג רבוק ןעמ טָאה טכַאנײּב ;םישוּבלמ ןעגנָאהעגרעדנַאנַאפ
 עקידעּבעל יד רעּבָא ,ןלַאפעג ןענעז ײז ּוװ ,טרָאד םיגורה יד
 ףױא ןגָאלשעג טייקנסיּברַאפ רערעסערג ךָאנ ַא טימ ךיז ןּבָאה
 -עג סח טשינ טָאה יקצינלעמכ .םירבח עקיטֿכענ ןופ םירבק יד

 ןסָאגרַאפ טָאה רע סעֿכלעװ ,ןשטנעמ ענייז ןופ טולּב ןפיוא ןעוו
 ,עשירפ טסָאקעג םיא טָאה םרוטש רעדעי רעּבָא ,ריעיש ַא ןָא
 ןופ טשודיחרַאפ ןעװעג רע זיא ןײלַא .תודבא ערעסערג ךָאנ
 טעװ טייצ יד זִא ,ףיױרעד טנכערעג רָאג טָאה רע ;דנַאטשרעדיװ
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 יד--עטרעגַאלַאּב יד ןופ תוחוּכ יד ןוא רעצרעה יד ןטַאװשּפָא
 ןרָאװעג זיא שפנ-תוריסמ רעייז רעּבָא ,ןסָאלּפעג עקַאט זיא טייצ
 .רעסערג לָאמַא סָאװ

 טשריפ .רענלעז יד ליּפשייּב ַא ןּבעגעג ןּבָאה רעריפ יד
 ;רעױמ רעד יב דרע רעליוה רעד ףױא ןפָאלשעג זיא ימערעי
 ,שיילפ-דרעפ טרעֿפױרעג ןסעגעג ןוא ןפנָארּב ןעקנורטעג סָאק
 טשינ, רעטעװ ןופ םייונש ןוא ןשינרעטַאמ יד קידנגָארסרעּבירַא
 יקסלָאּפצעינָאק ישזנערָאֿכ-ןיורק רעד ."דנַאטש ןשיצירּפ ןייז טיול
 טריפעג ךעלנעזרעּפ ןּבָאה עטסָארַאטכ רעװַאטסָאנסַארק רעד ןוא
 ןָא יז ןענעז ןעמרוטש יד תעּב ;ןלַאפסױרַא יד וצ ןקלָאּפ יד
 וליפא .לנָאה-ןליוק ןטסטֿכידעג םעד רעטנוא ןענַאטשעג סרעצנַאּפ
 תואיקּב זלעפעג ןגָארָארטסָא יװ טָאה סע עכלעװ ,רעריפ ענעי
 -סיוא ךיז טָאה רענלעז רעד עֿפלעװ וצ ןוא גנוריפ-המחלמ ןיא
 טנַאה סימערעי ןיא טציא ןענעז ,יורטוצ ןֶצ ןעיצַאּב טנרעלעג
 יעלריפ רעטלַא רעד .ןשטנעמ ערעדנַא ןיא ןרָאװעג לגלוגמ יו
 ןוא ,ןרעיומ יד ייּב ןפָאלשעג ךיױא ןענעז יקסנָארָאקצנַאל ןוא
 טֿכַאנייּב ,ןטַאמרַאה טלעטשעגסיױא גָאטייּב טָאה יקסמעישּפ רעה
 .ןבָארג ,טערק ַא יװ דרע רעד רעטנוא ןּבָארנעג ךיז רע טָאה
 קידנסיירפיוא ,סענימ-רטנָאק סענימ עשיקַאזָאק יד רעטנוא קיד
 יד עֿכלעװ ךרּוד ,ןגעװ עשידרערעטנוא קיונענפע רעדָא ,ןצנַאש
 .נייא יד ןשיװצ ןגירקעגנײרַא ןתומה-ךאלמ יװ ךיז ןּבָאה רענלעז
 ט | ,ןקַאזָאק ענעפָאלשעג

 -רעטנוא ן רפרַאפ וצ ןסָאלשַאּב יקצינלעמכ טָאה ףוס םוצ
 רעקיזָאד רעד ךרוד זַא ,הנוּכ עקיטייז יד קידנּבָאה ,ןעגנולדנַאה
 ןיא .ןוטפיוא סעּפע ןענָאק געװ-רעטניה ַא ךרוד רע טעװ טײצ
 יד ןופ ןפור ןעמונעג ןקַאיָאק יד ןּבָאה ילוי 24 ןופ טנוװָא
 רעד .ןסיש וצ } עהפיוא ןלָאז יז זַא ,רענלעז יד וצ ןצנַאש
 -טעה רעד זַא ,טלײטעגטימ טָאד רעשזָארָאּפָאז רעטקישעגסױרַא
 -ַאּב רעצרוק ַא ךָאנ ,יקסוָאֿכיליװשטַאז ןטלַא םעד ןעז לי ןַאמ
 גָאלשרָאּפ ןפיוא ןעװעג םיּכסמ ןטנַאדנעמָאק יד ןּבָאה גנוטַאר
 .ןּבָארג ןופ ןרָאפעגסױרַא זיא ןקז רעד ןוא

 ַײד ןיא טָאה'מ יװ ,ןעזעג רעטיר יד ןּבָאה סנטייורעד ןופ
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 -ַאז לײװ ,ךעלטיה יד ןעמונעגּפָארַא םיא רַאפ ןצנַאש עשילקַאזָאק
 רע סָאװ ,טיצ רעצרוק רעד ןופ ךשמ ןיא טָאה יקסווָאֿפיליװשט
 יד ןופ גנוטֿפַא יד ןעניװעג וצ ןויװַאּב ,רַאסימָאק ןעװעג זיא

 -עג םיא רַאפ טָאה ןײלַא יקצינלעמֿכ ןוא--רעשזָארָאּפַאז עדליוו -
 -ַאק יד .טרעהעגפיוא טלָאמעד טָאה .יירעסיש יד .ץרא-ךרד טַאה

 ,רעױמ רעד וצ טרעטנענרעד סנּבָארג יד ךרוד ךיז ןּבָאה ןקַאז
 ןּבָאה םידדצ עדייּב .ןעגנַאגעגּפָארַא יז וצ ןענעז סרעטיר יד
 זיא סעֿכעלטנײּפ םוש ןיק רעּבָא ,קיטכיזרָאפ ןטלַאהרַאפ ךיז

 טָאה עטֿכַאלש יד .ןשינעגעגַאּב עקיזָאד יד ןיא ןעװעג טשינ
 ןוא ,ןומה ןֿכעלניײװעג ןופ רעֿכעה ןקַאזָאק יד טצעשעג קידנעטש
 ,טַֿאלש רעד ןיא תונשקע ןוא הרובג רעײז קידנצעש ,טציא
 -יר יו ,ןֿכײלג סרעייז טימ יװ ,ייז טימ טסעומשעג יז ןּבָאה
 טקוקעג גנורעדנּוװרַאפ טימ ןּבָאה ןקַאזָאק יד נרעטיר טימ רעט
 ,טסענ-ןּביל עֿכעלטערטוצמוא עקיזָאד יד ףיוא טנָאנ רעד ןופ|

 טֿפַאמ יד ןוא טֿכַאמ עצנַאג רעיײז ןטלַאהעגנייא טָאה עכלעוו |
 -ױלּפ ,ןרעטנענרעד ןעמונעג ךיז ייז ןּבָאה ױזַא ןוא .ןַאֿכ ןופ
 טרעו טולּב ךעלטסירק ליפ ױזַא סָאװ ,ךיז-ןגָאלק ןוא ןרעד

 ןוא קַאּבַאט טימ ןעװענ-דּבֿכמ ךיז ןעמ טָאה ףוס םוצ ;ןסָאגרַאפ
 | - ,ןפנָארּב |

  -צג רעשוָארָאּפַאז עטלַא יד ןּבָאה--!סרעטיר ןרַאה ,יע-- = |
 ןטלָאװ ,ןגָאלשעג ױזַא קידנעטש ךיו טלָאװ ריא ןעװ--טגָאז
 ןוסרָאק ייּב ןוא ןרעסַאװ עלעג יד ייּב תולּפמ ןייק ןעוועג טשינ
 ,שטנעמ ןייק טשינ ,ןייז ריא טזומ םידש .עצווָאליּפ ייּב ןוא
 .צזעג טשינ טלעװ רעד ףיוא ךָאנ רימ ןּבָאה עֿכלעזַא

 ןנוא היא טעװ קידנעטש ,ןגרָאמרעּביא ןוא ןגרָאמ טמוק--
 | | | .ןעניפעג עֿכלעזַא

 טָאג ריס ןעקנַאד רעּבָא לייוורעד ,ןעמוק ןלעװ רימ ,ונ--
 ייס רעּבָא .ןסָאגרַאפ טרעװ טולּב ךעלסירק ךס ַא .ּורְּפֶא ןרַאפ
 .ןעמוקייּב רעגנוז רעד ךייא טעװ יװ

 ןרעגנוה רעד רעדייֵא ,גיניק רעד ןעמוק טעװ רעֿכיג--
 ןסע ןטמעטַאּב ַא ךָאנ ןפיל יד טשיװעגּפָא סָאװ רָאנ ןּבָאה רימ

 רימ ןלעװ--גרַאװנסע ןלעפסיױא זנוא טֶעװ סע זַא ןוא-- |
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 -נעמעננָא ךיז ,טגָאזעג ַאּבָאלגַאז טָאה--סרעגַאל ערעייא ןיא ןֿכוז
 | ,ןטײז יד ייּב קיד

 ןייז חילצמ לָאז יקסװָאכיליװשטַאז ַאק'טַאּב זַא ,,יאולה--
 ,ןייז הילצמ טשינ טעװ רע ּבױא לייוװ ,ןַאמַאטַא רעזנוא ליב -

 ,םרוטש םוצ ןייג טנװָא ןיא רימ ןלעװ
 .גנַאּב ןיוש ךיוא זיא זנוא--
 ראפ ןייג עלַא טעװ ריא זַא ,טגָאזעגוצ טָאה ןַאֿכ רעד--

 ,סערפ רעד וצ טניה יד
 רע זַא ,ןַאֿכ םעד טגָאזעגוצ טָאה טשריפ רעזנוא ןוא--

 .ןדניּבוצ דרעפ ןייז ןופ קע םוצ דרָאּב רעד רַאפ םיא טעװ
 .ןטלַאהסױא טשינ טעװ רע רעּבָא ,רע ריא ףשכמ ַא--
 -נצעג יד ןגעקַא טשריפ רעזנוא טימ ריא טלָאװ רעסעּב--

 .תוֿכלמ ןיא ןַאװעג דרומ טשינ ןוא ןעגנַאגעג רעניד
 .ןעװעג טוג טלָאװ'ס !םה ...טשריפ רעייא טימ--
 ןעמוק טעוו'ס ?ךיז ריא טעװעטנוּב סָאװרַאפ ,ױזַא ּביוא--

 ךָאד זיא ַאמערַאי טשריפ .גיניק ןרַאפ ארומ טָאה ,גיניק רעד
 | | ...רעטָאפ ַא יװ ןעוועג ךייא וצ

 יד .רעטָאפ א זיא טוט רעד יװ ,רעטָאפ ַאזַא טקנופ-
 .ןקַאזָאק עליואו ליפ ױזַא טקיליטרַאפ טשינ טָאה הפגמ עצרַאװש

 טשינ ךָאנ םיא טָאה ריא :ןייז רעגרע ךָאנ טעװ רע--
 ,טנעקרעד

 זנוא יב עטלַא יד .ןענעק טשינ ךיוא םיא ןליו רימ--
 זומ ,ןגיוא ענייז טימ ןָא םיא טקוק סָאװ ,קַאזָאק םעד זַא ,ןגָאז
 .טרעשַאּב ןייז טוט רעד זיוש

 .ףוס סיקצינלעמכ ןייז ךיוא טעוו ױזַא--

 זַא ,רעכיז זיא סנייא .ןייז טעװ סע סָאװ ,סייוו טָאג--
 רעזנוא .טלעװ רעסייוװ רעד ףיוא ןּבעל טשינ ןענָאק עדייּב ייז
 ןַאמערַאי רָאנ םיא טלָאװ ריא ןעװ זַא ,עקַאט טגָאז ָאקסַאּב

 טימ ןוא ןּבעל סָאד טקנעשעג ךייא רע טלָאװ ,ןּבעגעגסױרַא)
 ,טגינעג ךיז גיניק ןראפ עלַא זנוא

 -ערּב יד ןשטיינק ,ןעּפַאס ןעמונעג רענלעז יד ןּבָאה ָאד |
 | .ןייצ יד ט מ ןצירק ןוא ןעמ
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 ןדרעװש יד וצ ןעמענ ךיז ןלעװ רימ סייוו ,טגייווש---

 רעּבָא--טגָאזעג ןקַאזָאק יד ןּבָאה--!ןֿכַאיל ,ךיז טרעזייּב--

  ,ןסערפ ךייא ןלעװ טניה יד
 ןוא ךעלטניירפ זייוונטייצ ,טסעומשעג יז ןּבָאה ײוזַא ןוא

 ןליו רעיײז ןגעק ךיז ןּבָאה עֿכלעװ ,ןעגנוָארד טימ זייוונטייצ

 -וקעגקירוצ יקסווָאֿכיליװשטַאז רעה זיא גָאטימֿכָאנ .טּפַאֿכעגסױרַא

 ,ןעװעג טשינ ןענעז ןעגנולדנַאהרעטנוא ןייק .רעגַאל ןיא ןעמ

 יקצינלעמֿכ .ןעמוקעג טשינ זיא דנַאטשליטשנּפָאװ ןייק וצ ןוא

 ןּבעגסױרַא םיא לָאז'מ זא ,תועיבּת עקידהּפצוח טלעטשעג טָאה
 רע טָאה ףוס םוצ .ןיקסלָאּפצעינָאק ישזנָארָאֿכ ןוא טשריפ םעד

 -ונעג ןוא תולייח רעשזָארָאּפַאז יד ןופ תולוע יד טנֿפערעגסױא

 םיא ייּב לָאז רע זַא ,יקסוָאֿכיליװשטַאז רעה סָשד ןדערנָא ןעמ

 -יר רעטלַא רעד טָאה ,סָאד קידנרעהרעד .קידנעטש ףיוא ןּביילּב

 ןיא .ןרָאפעגקעװַא ןוא ךיז טּפַאֿכעגפױא ,ןדפּוצעגנָא ךיז רעט
 ןסױטשעגּפָא קיטולּב זיא רעֿכלעװ ,םרוטש ַא ןעמֹוקעג זיא טּפװָא

 -עג העש ייוװצ ןופ ךשמ ןיא זיא רעגַאל רעצנַאג רעד ,ןרָאװעג
 -עגּפָא זױלּב טשינ ןעמ טָאה ןקַאזָאק יד .רעייפ ַא ןיא ןענַאטש
 .יד ןעמונעגנייא ןּבָאה רעייגסופ יד רָאנ ,ןרעיומ יד ןופ ןסיוטש
 -גרעּב יד ,רעטרע-סיש יד ןּבָארגעגפױא ןּבָאה ,ןצנַאש עטשרע
 טָאה יקצינלעמכ .ןענישַאמ ןעצרעפ טנערּברַאפ רעדיװ ןוא ְךֶשֶל

 ,ןטערטּפָא טשינ טעװ רע זַא ,ןַאֹֿכ םעד ןריוװשעגוצ טֿפַאנ ענעי
 .ןּבָארג ןיא ןּבײלּב ךַאנ טעװ .שטנעמ רעקידעּבעל ןייא ןמ:-לֹּכ

 ךיז ןּבָארגנייא ַא ,יירעסיש ַא רעדיװ--סגָאטרַאפ סנגרָאמוש
 ,ןסקַא ,סעסָאק ,סנזייא-שערד ףיוא טֿכַאלש ַא ןוא--ןרעיומ יד ןיא

 יד .גָאט ןצנַאג ַא ןטלאהעגנָא טָאה סָאװ ,רענייטש ,ןדרעװש
 גנוסיגרַאפ יד ןרעױדַאּב סָאד ןוא ןליפעג עֿכעלטניײרפ עקיטֿכענ
 -ערג ךָאנ ַא ףיוא ןרָאװעג ןטיּברַאפ ןענעז טולּב ןֿכעלטסירק ןופ

 .ןָא ירפ רעד ןיא ןופ ןלַאפעג ןיא ןגער ַא .טייקנסיּברַאפ רערעס
 עּבלַאה וצ ןּבעגעגסױרַא רענלעז יד ןעמ טָאה גָאט ןּבלעז םעד
 ,טלמרומעג קרַאטש טָאה .ַאבָאלגַאז רעה סָאװ ףיוא ,סעיצרָאּפ
 תוריסמ יד טלּפָאטרַאפ ךָאנ רעֿכייּב עטסוּפ יד ןּבָאה ללֿכּב רעּבָא
  רענייא ןלַאפ וצ ןריוושעג ךיז טָאה'מ .רעטיר יד ןּופ שפנ
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 -םעטָא ןטצעל ןויג ןבעגוצרעטנוצ טשינ ךיז ןוא ,ןרעדנַא ןפיוא
 ,ןקַאזָאק ןופ ןעמרוטש עיינ טֿכַארּבעג טָאה טנװָא רעד יי
 עקיזָאד יד .ןקרעט רַײּפ ןוטעגרעּביא ןעועג ןענעז עכלעװ
 .עגנָא זיא'ס .טרעױדעג גנַאל יױזַא טשינ רעּבָא ןּבָאה ןעמרוטש
 יד .ןעיירשעג ןוא תולוק טימ לופ ,עלידלמיט ַא טֿבָאנ ַא ןעמוק
 טָאה דצ ןייא .עגר ןייא ןײק טרעהעגפיוא טשינ טָאה יירעסיש
 זײװנּפורג ןגָאלשעג ךיז טָאה'מ ;ןטיװצ םעד טרעדַאפעגסױרַא
 ,סוניגנָאל רעה ףמַאק-ייװצ ַא ףיוצ סױרַא זיא'ס ,זייוולצנייא ןוא
 טָאה מ--ןגָאלש טלָאװעג טשינ םיא טימ ךיז טָאה רענייק רעּבָא
 טימ ךיז טָאה רַאפרעד .סנטייװרעד ןופ םיא ףיוא ןסָאשעג רָאנ
 -וָאיזָאלַאװ רעה ןוא יקסװָאּפמעטס רעה טקעדַאּב םּור ןסיורג ַא
 ןטמירַאב םעד טעגרהרעד ףמַאק-ייװצ ַא ןיא טָאה רעכלעװ ,יקס
 .רָצדוד רוב

 ףיוא רָאנ רעּבָא ,ַאבָאלגַאז רעה ךיוא סױרַא זיא ףוס םוא
 ןיַאלרוּב טעגרהרעד ּבָאה'5 יװ םעדֿכָאנ; .ןושל ןטימ טכעפעג ַא
 טשינ ןעמעוװ-יּבַא טימ ןיוש ךיז ךיא ןָאק ,(טגָאזעג רע טָאה)
 -ופעג טשינ רע טָאה ןושל ןטימ ףמַאק ןיא רַאפרעד "!!ןגָאלש
 .סױרַא יז טָאה רע--ןקַאזָאק יד ןשיװצ ןֿכײלג ןייק ךיז וצ ןעג
 טימ רעטקעדַאּב-טוג ַא טָאה רע ןעװ ,םילּכ יד ןופ טכַארּבעג
 :סױרַא דרע רעד רעטנוא ןופ יװ ,ייז וצ ןפויעג דרע)

 סָאד טייג טרָאד ןוא ,שזַארַאּבז ייּב ,סעמַ;ֿכ ,ָאד טציז--
 ןוא רעּבײװ ערעייא רַאפ .רּפעינד ןטימ ּפָארַא לייח עשיווטיל
 ריא טעװ גנילירפ ןקידנעמוק םעד .ןגיינ ךיז ייז ןלעװ רעטֿפעט
 ךָאנ טעװ ריא בוא ,ןפערט ךעלרעניוװטיל ךס ַא סעטַאֿכ יד ןיא
 !ןעניפעג סעטַאֿכ יד

 רעטנוא זיא ליה עש וטיװ סָאד :ןעװעג רָאװ זיא סָאד
 קידנענערּב ,רּפעינד ןטימ ּפָארַא ןעגנַאגעג עדנַאמָאק סליװדַאר
 -ָאק יד .רעסַאװ ןוא דרע רָאנ קידנזָאלרעּביא ,קידנטֿכיגרַאפ ןוא
 ןלַאפעגנײרַא ייז ןענעז רַאפרעד ןוא ,טסוװעג סָאד ןּבָאה ןקַאז
 לגָאה ַא טימ ןַאּבָאלגַאז ףיירעד טרעפטנעעג ןוא החיצר יד ןיא
 רעה רעּבָא .ןטצשעג סענרַאּב טלָאװ רעצימע יװ ךיילג ,ןליוק
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 .ןוא דרע רעד רעטנוא ּפָאק םעד ןטיהעג טוג ךיז טָאה ַאּבָאלגַאז

 | | . | ןגירשעג רעדיוו

 ךיא רעּבָא ,תומשנ עשיטניה ,ןפָארטעג טשינ טָאה ריא--
 -יווַצ א ףיוא ןְןילַא ָאד רעהַא .ןפָארטעג ןיַאלרוּב ןיא ּבָאה
 .נַאל יױזַא ,טסיש ,סעמַאֿכ ,ָאד !ךימ טנעק ריא !רימ טימ ףמַאק
 יִצ םיר/ ןיא ריא טעװ טסּברעה ןיא לייװ ,ךייא טזָאל'מ יװ
 ַא וטרעה .רּפעינד ןיא סעּבמעד ןטיש רעדָא ,ןזיול ךעלרעטָאט
 -ימע םיא טגנַאלרעד .ּפָאק סלעימֿכ רעיא רַאפ ךיא ּבעג הטירּפ
 ,סָאװ ןוא ?טרעה ריא !ןַאּבָאלגַאז ןופ--קסיּפ ןיא רימ רַאפ רעצ
 ןדלעפ ןפ יא תולבנ ערעיא ןגיל ךָאנ קינייו !סרעּביױלק-טסימ
 טָאה הפגמ יד !טניה עטרגּפעג ןופ יװ ,ךייא ןופ טריּפש ןעמ
 -ייל ,סנזייא-רעקַא יד וצ ,סעילּבַארג יד וצ !ןסירג ןסייהעג ךייא

 ןריפ רעסַאװ ןרעּביא .ץלַאז ןוא ןשרַאק !ךעלפיש יד וצ ,סעקַאד
 .ןוטנָא תורצ זנוא ָאד טשינ ןוא

 סָאװ ,ןרַאה יד, ןופ טֿכַאמעג קזוח ןּבָאה ןקַאזָאק יד ךיוא
  ,טגערפעג ןּבָאה ייז ;'רַאכוס ןיא ףיױא יירד ֹוצ סיוא ןלַאּפ
 -גוא ערעיײז ייּב טשינ ןענָאמ ןרַאה עקיזָאד יד סעּפע סָאװרַאפ
 ט:עלפ ַאבָאלגַאז רעֹּבָא ,רשעמ םעד ןוא שזניצ םעד ןענַאטרעט
 יד ןּבָאה יװַא ןוא .רוּבדה-ךוּתיח ןייז טימ ןייז רבוג קידנעטש
 תוללק טימ ןטֿכָאלפעגכרוד ןעװעג ןענעז סָאװ ,ןסעומש עקיזָאד
 ןשיװצ ,טֿכענ עצנַאג ןעגנולקעג ,ןֿכו"ּבסױא-רעטֿכעלעג עדליוװ ןוא
 -רעד זיא סע .ןפמַאק ערענעלק רעדָא ערעסערג ןוא ןיירעסיש
 -לעװ ,ןַאֹכ ןטימ ןעלדנַאהרעטנוא יקצינַאי רעה ןרָאפעגסױרַא ךָאנ
 -.ץנפױא ןלעװ עלַא זַא ,טרזחעגרעּביא רעדיװ םיא טָאה רעֿכ
 -ץגסיױרַא םילּכ יד ןופ רעד זַא ,טניה יד ךרוד ןרעװ ןסערפ

 גנַאל זנוא טגָאז ריא--:טרעפטנעעג שזַא טָאה הילש רעטֿכַארּב

 .טרָאװ ןטלַאהעג טשינ טציא זיּב טָאה ריא רעּבָא ,וצ ױזַא ןיוש
 ןייז ךיײא טעװ רעד ,ּפעק ערעזנוא ךָאנ ןעמוק טעװ סע רעװ
 -עי טשריפ זַא ,טגנַאלרַאפ טָאה ןַאֿכ רעד ?!ןעגנערּב םענעגייא

 רעּבָא ,דלעפ ןיא ריזעװ ןייז טימ ןעמוקפיונוצ ךיז לָאז ימער
 --טקעדענפיא טָאה'מ עֿכלעוו ,הדיגּב עטושּפ ַא ןעווענ זיא סָאד

 ,טשינרָאג טימ טזָאלעגסױא ךיז ןּבָאה ןעגנולדנַאהרעטנוא יד ןוא
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 .טרעהעגפיוא טשינ ףמַאק רעד סנקירעביא טָאה טייצ עצנַאג יד
 ןופ ,ןטַאמרַאה ןופ יירעסיש ַא גָאטײּב ,ןעמרוטש טנוװָא ןיצ
 ןשימפיונוצ ַא ,לגנַארעג ַא ,ןרעיומ יד ןופ ןלַאפסױרַא-- ,ןסקיּב
 תולפמ ,רעטייר יד ןופ סעקַאטַא ענעגושמ--ןקלָאּפ יד ןופ ךיז
 .,גנוסיגרַאפ-טולּב ערעסערג לָאמַא סָאװ ַא ןוא

 וצ שינעטסולג דליװ ַא ןטלַאהעגרעטנוא טָאה רעגלעז יד
 טכַאלש רעד וצ ןעגנַאגעג ןענעז ייז .תונּכס ןוא טולּב ,ףמַאק
 סנקירעּביא ןיוש ךיז ןּבָאה ייז .הנותח ַא ףיוא יװ ,גנַאזעג טימ

 -ײטּפָא יד זַא ,ןדלַאװעג ןוא יירעסיש רעד וצ טניוװעגוצ ױזַא |
 ןשיווצ ןפָאלשעג ןענעז ,ורּפָא ףיוא טקישעג טָאה'מ עכלעו ,גנול
 גרַאװנסע .ףָאלש ןטסעפ ַא טימ ןגער-ןליוק ןטֿכידעג ןוא רעייפי
 ןבָאה ןטנאדנעמָאק יד לייװ ,רעקינײװ לָאמַא סָאװ ןעוועג זיא
 .טשריפ ןופ ןעמוקנָא ןרַאפ רענַאל םעד טגרָאזרַאפ גונעג טשינ
 טַאהעג טָאה סע רעװ רעּבָא ,תורקי רעסיורג ַא ןרָאװעג זיאס
 -עג ןרעג ךיז טָאה ,טיֹורּב רעדָא ןפנָארּב טפיוקעג ןוא טלעג
 ףיוא טגרָאזעג טשינ רעּבָא ןּבָאה עלַא .עקירעּביא יד טימ טליישי

 :ןדיימ טשינ יז טעװ עדייּב יד ןופ סנייא זַא ,קידנסיװ ,ןגרָאמ
 ןֿכַאז עדייּב ףיוא !טיױט רעד רעדָא ,גיניק םעד דצמ ףליה רעדָא
 ץלַא ןופ רעמ ןוא--סָאמ רעֿכײלג ַא ןיא טיירג ןעוועג ייז ןענעז
 טשינ ךָאנ זיא סע .טכַאלש רעד וצ ןעװעג טיירג ייז ןענעז
 ךיז ןלָאז רעקילדנעצ זַא ,עטכישעג רעד ןיא ןרָאװעג טרעהעג
 -גסיּברַאפ ַאזַא טימ ,תונשקע ַאזַא טימ רעטנזיוט ןלעטשנגעקַא
 יד רַאפ הלפמ עשירפ ַא ןעװעג זיא םרוטש רעדעי זַא ,טייק
 לָאז ןעמ זַא ,גָאט רעד ןעװעג טשינ זיא םעד ץוח ַא .ןקַאזָאק
 םעד ןלַאפַאּב טשינ ןוא רעגַאל ןופ ןלַאּפסױרַא לָאמ רָאְּפַא טשינק
 יקציגלעמֿכ ןעװ ,ןטנװָא יד ןיא .ןצנַאש ענעגייא ענייז ןיא אנוש
 -קעװַא טזומעג ןיוש טָאה טײקטרעטַאמרַאפ יד זַא ;טניימעג טָאה
 -רוטש יד טיירגעג ליטש ןוא ,עטסטרַאּפשעגנײא יד וליפא ןגייל
 וצ ןגָארטרעד ךיז ןעגנַאזעג עֿכעלײרפ לָאמַא טימ ןּבָאה ;ןעמי
 ּפַאלק ַא טנַאה רעד טימ ךיז רע טָאה טלָאמעד .ןרעױא ענייז
 ףיוא טניימעג ןוא גנורעדנּוװרַאפ סיורג ןופ ןטייז יד ןיא ןוטעג }

 ד ןופ רעסערג ךָאנ ,ףשכמ ַא ןייז ןומ ימערעי זַא ,תמא ןַא
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 ןרָאװּעג זיא רע .רעגַאל ןשיקַאזָאק ןיא ןעוועג ןענעז סָאװ ,עלַא

 םיא ןסָאגרַאפ ןוא טֿכַאלש רעד וצ ןסירעג ךיז ןוא המח אלמ

 ןופ ןרעטש םייּב זַא ,טקרעמַאב ךױא טָאה רע לײװ ,טולּב טימ

 יןרעװ וצ טסַאלּברַאפ ןָא ןרעטש ןייז טּבייה טשריפ ןקידארומ

 ןגעװ רעדיל ןעגנוזעג ןעמ טָאה רעגַאל ןשיקַאזָאק ןיא

 ,ןֿכַאז םיא ןגעװ טלייצרעד ךיז ליטש רעד ןיא רעדָא ,ןַאמערַאי

 רָאה יד טלעטשעג ןקַאוָאק יד ייּב ךיז ןּבָאה סע עכלעװ ןופ

 -יב ךיז רע טזײװַאּב לָאמלײט זַא ,טגָאזעג טָאה'מ ,ּפָאק ןפיוא

 -לעו יד ןופ ןגױא יד רַאפ סיוא טסקַאװ ןוא ןּבָארג ןפיוא טֿכַאנ

 ןופ ןציּפש יד ּפָאק ןטימ שזַא טֿכײרג רע זַא ,ךיוה ױזַא רענ

 "יוצ יװ טלָאמעד רע טָאה ןגױא זַא ;סמרוט רעשזַארַאּבז יד

 רענעי יװ טלָאמעד זיא טנַאה ןייז ןיא דרעװש יד ןוא ,תונּבל

 למיה ןפיוא סױרַא לָאמלײט טקיש טָאג סָאװ ,ןרעטש רעזייב

 -עג ךיוא טָאה'מ .ןשטנעמ יד רַאפ גנַאגרעטנוא ןופ גָאזנָא סלַא

 רעד ןיא יד ףיױא ןעײטש ,ײרשעג ַא טיג רע ןעװ זַא ,טגָאז

 סרעצנַאּפ יד ןופ גנַאלקעג ַא טימ רעטיר ענעלַאפעג טֿפַאלש רעד

 יןעײר יד ןיא עקידעּבעל יד טימ םענייאניא ךיז ןלעטש ייז ןוא

 ןעגנוזעג ןּבָאה סע :רעליײמ סנעמעלַא ןיא ןעװעג זיא ימערעי

 ןגעװ טלייצרעד ןּבָאה סע ,סעריל יד טימ סעדייז יד םיא ןגעוו

 ןומה רערעטסניפ רעד ןוא רעשזָארָאּפַאז עטלַא יד תושעמ םיא

 -זָאד רעד ןיא ,תושעמ עקיזָאד יד ןיא ןוא .סרעטָאט יד ןוא

 טקעטשעג טָאה דחּפ ןשיטַאנַאפ ןקיזָאד םעד ןיא ,האנש רעק

 קלָאפ-ּפעטס עקיזָאד סָאד רעֿכלעװ טימ ,עּביל עדליוו ַא סעּפע-

 טָאה יקצינלעמֿכ !ָאי .לּבחמ ןקיטולּב ןייז ןעמוקַאּב ביל טָאה

 ןופ ןגיוא יד ןיא 'זיולב טשינ ץנַאלג ןייז ןריולרַאפ םיא ןּבענ

 -עגײא ןופ ןגױא יד ןיא וליפא רָאנ ,סרעטָאט יד ןופ ןוא ןַאֿכ

 -עגנייא שזַארַאּבז ןומ רע זַא ,ןעזעג טָאה רע ןוא--קלָאּפ םענ

 טײקלקנוט יד יװ ןרעװ ןסָאלפעצ טעװ םור ןייז רעדָא ,ןעמ/

 רעדָא ,ּבײל ןקיזָאד םעד ןטערטעצ זומ רע ,ןרעטשנגרָאמ ןראפ-

 .ןעמוקמוא ןיילַא טעװ רע
 רָאנ ,טקידייטרַאפ ךיז זיולּב טשינ טָאה ּבײל רעד ןוא

 ןוא ,ןסקיװעג יד ןשיװצ ןלַאפעגסױרַא ןײלַא רע זיא גָאט ןדעי
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 .לָאמַא סָאװ ןרָאװעג ויא ,ןפרָאװעגנָא טָאה רע סָאװ ,המיא יד
 ,תודיגּב יד ,גנעג-רעטניה יד ןפלָאהעג טשינ ןּבָאה סע .רעסערג
 רעד ןּבָאה לייוװרעד .טכ;מ-עּביא ענעפָא יד טשינ ךיוא ןוא

 רעש ןיא יײז ךיױא .ןעלמרומ ןעמונעג ןקַאזָאק יד ןוא ןומה
 חיר ןיא ,ןליק ןופ לגָאה ןיא ,רעייפ .,ךיור ןיא ןציז וצ ןעוועג
 ,טנקירעּביא .תושפנ-תונּכס ןֹוא ןציה ,ןגער ןפױא ,תולבנ ןופ

 ארומ ןקַאזָאק ענעקָארשרעדמוא יד ןּבָאה ןשינרעטַאמ רַאפ טש3
 רַאפ ןוא ןעמרוטש רַאפ טשינ ,טײקדימ רַאּפ טלינ ,טצהעג
 טַאהעג ארומ ןּבָאה ייז--טיוט ןרַאפ ןוא טולֹּב רַאפ ןוא רעייפ

 | ,"ןַאמערַאי, רַאפ



 ,לטיפַאק 5

 "מוא ןָא ןעװעג הנוק ךיז ןּבָאה סרעטיר עטושע ךֶס ַא

 רעּבָא ,ןּבָארג רעשזַארַאּבז ןקיזָאד םעד ןיא םש ןֿכעלּברעטש

 -יּבדָאּפ ןיגנָאל רעה םעד לּכ.םדוק ןעמיר טעװ דיל-סקלָאּפ סָאד

 זַא ,סיורג ױזַא ןעועג ןענעז סָאװ ,תונוחצנ ענייז רַאפ ַאטנעיּפ

 ךיז טנָאקעג טײקסױרג ריא טימ רשפא טָאה תוװינע ןייז רָאנ

 -ניפ ַא ,עכעלמייהמוא ַא ןעועג זיא טֿכַאנ יד .ןֿבײלג ריא טימ

 יד ייּב ןייז-ףיוא ןופ דימ ,רענלעז רעד ;עטֿכײפ ַא ןוא ערעטס

 ךָאנ .רעװעג ןפיוא ךיז קידנרַאּפשנָא טלמערדעג טָאה ,ןרעיומ -

 ןטשרע םוצ טָאה ,ןעמרוטש ןֹוא יירעסיש ןופ געט ןעצ עיינ

 עשיקַאזָאק עטנעָאנ יד ןופ .ּור ןוא טייקליטש טשרעהעג לָאמ

 קיסַײרד םױק ןופ קחרמ ַא טלײטעגּפָא טָאה סע עֿכלעוו ,ןצנַאש

 -עג ןוא ּתוללק ,ןפורסיוא ןייק טרעהעג טשינ ןעמ טָאה ,טירש

 קידנליװ ,אנוש רעד זַא ,ןטכודעג ךיז טָאה'ס ,םרַאיל ןֿפעלנײװ

 ןוא ָאד .ןרָאװעג טרעטַאמרַאפ ןייּלַא ףוס םוצ זיא ,ןרעטַאמסיױא

 ,רעייפ ַא ןופ למעלפ ךַאװש ַא טעשטשילּבעג רָאנ טָאה טרָאד

 טרָא ןײא ןופ ;דרע רעד רעטנוא טקע רַאפ ןעװעג זיא סָאװ

 ףיוא ,עריל ַא ןופ םיטש עליטש ,עסיז ַא ןגָארטרעד ךיז טָאה

 ןשירעטָאט ןיא טייװ :;קַאזָאק ַא סעּפע טליּפשעג טָאה'ס רעכלעוו

 ןּבָאה ןרעיומ יד ףיוא ןוא--טֿפרָאנשעג דרעפ יד ןּבָאה רעגַאל |

 ירַאו רעד ןופ ןעמיטש טֿכליהעגּפָא טייצ וצ טייצ ןופ

 ןעװעג טכַאנ רעד ןיא ןענעז ןקלָאּפ-רעצנַאּפ סטשריפ םעד

 -דָאּפ רעה ,יקסוטעשקס רעה ;רעגַאל ןיא טסניד-רעייג-סופ ףיוא

 ןיא ןּבָאה ַאּבָאלגַאז רעה ןוא רעטיר רעניילק רעד ,אטנעיּפיּב

 ד ןיא ןוא ליטש רעד ןיא ךיז ןשיװצ- טעשטּפעשעג ןּבָארג

 ;ןגער ןופ שיורעג ןיא טרעהעגנייא ךיז סעומש ןופ תוקספהי

 - ?טגָאזעג טָאה יקסוטעשקס---.ןּבָארג ןיא ןלַאפעג זיא סָאװ
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 ,עז ןרעױא יד .ּור עקיזָאד יד סיוא רימ טמוק ענדָאמ--
 ד זַא ,םרַאיל ןוא רענוד -ןטַאמרַאה םוצ טניֹוװעגוצ ױזַא ןענ
 טשינ לָאז הדיגּב ַא סעּפֶע יאולה .ײז ןיא ּפָא טגנילק טייקליטש
 ,טייקליטש רעקיזָאד רעד ןיא ןגרָאּברַאפ ןייז

 ץֶלֲא רימ זיא ,עיצרָאּפ רעּבלַאה .ַא ףיוא ןיּב ךיא .טייז--
 ןיימ זומ ןֿכַאז יירד--.טמורּבעג קיטעמוא ַאּבָאלגַאז טָאה--;סנייא

 .ךיז ןפָאלשסיױא ןוא ןעקנירט טוג ,ןסע טוג :ונייהד ,ןּבָאה טומ
 -רַאפ טרעוו ,טשינ םיא טרימש ןעמ זַא ,ןעמיר רעטסעּב רעד
 ,וצרעד ךָאנ טקײװ רע זַא ,טסעומש רעװ .טצַאלּפ ןוא טנקורט
 יד ןוא ,ּפָא זנוא טגָאװצ ןגער רעד ?רעסַאװ ןיא ,סקַאלּפ יװ
 ענייש ?ןטישעצ טשינ ךיז רימ ןלָאז ױזַא יװ ,ןסיימש ןקַאוָאק
 ןפנָארּב לטרעװק ַא ןוא ,לדנער ַא ןיוש טסָאק למעז ַא ףטיײצ
 וליפא טלָאװ רעסַאװ עקידנקניטש עקיזָאד סָאד .ךעלדנער ףניפ
 יד ךױא לײװ ,ןעמענ טלָאװעג טשינ ןײרַא ליומ ןיא טנוה ַא
 ,םירגּפ יד ןופ תחיר ןטימ טּפַאועגנָא ןיוש ךיז ןּבָאה סמענורּב
 עֿכלעװ ,לװיטש עניימ יװ ,ןעקנירט יוזַא ךיז טליװ רימ ןואי

 | ,שיפ יד יװ ,רעליימ יד טנפעעג ןּבָאה
 -יא טשינ ,רעסַאװ ףיוא ןעקנירט לוויטש ערעייא רעּבָא--

 ,טגָאזעג יקסװָאידָאלָאװ רעה טָאה--קידנּביײלקרעּב
 טנעז ריא !לַאֿכימ רעה ,ןגיושעג רעסעּב טלָאװ ריא--

 לדנרעק-שזריה ַא טימ ךיז ריא טעװ ,םָאװש ַא ןופ רעסערג טשינ
 קנַאד ךיא רעּבָא .ןעקנירטנָא ךיז טירעגניפ ַא ןופ ןוא ,ןסענָא
 ןוה ַא טשינ סָאװ ןוא קידעשטיּפ ױזַא טשינ ןיּב ךיא סָאװ ,טָאג
 רָאנ ,טלּבַארגעגסױרַא לסיפ ןטשרעטניה ןטימ דמַאז ןופ ךימ טָאה
 ,ןעקנירט ןוא ןסע ךיא זומ רַאפרעד :ןריוּבעג ךימ טָאה יורפ ַא
 -ימ ןופ ּבָאה 5 יװ ױזַא ןוא ,םרָאװ ַא יװ טשינ ,שטנעמ ַא יװ
 רַאפרעד ,טַאהעג ליומ ןיא טשינרָאג ץֿכעײּפש ץוח ַא ןָא גָאט
 .ןייז לבוס טשינ תונציל רעייא ךיוא ךיא ןָאק

 רעה ןוא ןעּפַאס קינרָאצ ןעמונעג ַאּבָאלגַאז רעה טָאה ָאד
 :טגָאזעג יװַא ןוא טז רעד רַאפ ןעמונעגנָא ךיז טָאה לַאכימ

 טנייה ּבָאה ךיא סָאװ ,לשעלפ-דלעפ ַא ָאד ּבָאה .ךיא--
 ןופ ךימ טָאה ןוה ַא בוא רעּבָא ,ןסירעגסױרַא קַאזָאק ַא יג

135 



 ןפנָארּב רעד ךיוא זַא ,רימ ךיא טֿכַארט ,טלּבָארגעגױרַא דמַאז

 ענײד ןיא .ןקעמש טשינ ךייא טעװ ןױשרַאּפ ןסואימ ַאזַא ןופ

 .ןיקסוטעשקס וצ ךיז קידנדנעװ ,טגָאזעג רע טָאה--ןַאי ,טנעה
 .טגָאזעג יקסוטעשקס טָאה-!טלַאק זיא סע לייוו ,ביג--
 | .ןיגנָאל רעה םוצ קנירט--

 --טגָאזעג ַאּבָאלגַאז טָאה--לַאכימ רעה ,ריא טנעז ץלַא--
 / ריא סָאװ ,ריא טָאה הלעמ ַא ןוא שטנעמ רענעטלעז ַא רעּבָא
 -עג טלָאװ ליֹוװ .ערעדנַא קעװַא טיג ןוא ןײלַא ךיז ּפָא טרָאּפש
 ןופ ,ריא יװ ,רענלעז עֿכלעזַא ןטלָאװ סָאװ ,ןיה עֿכלעזַא ןעוו

 רעד ףױא רָאג ןענעז עכלעזַא רעּבָא ,טלּבָארגעגסױרַא דמַאז

 .טַאהעג ןיז ןיא ךיא ּבָאה ךייא טשינ ןוא ץטשינ טלעװ

 טשינ ךייא לױװֿכ ,ַאטנעיּפיּבדָאּפ רעה ןופ טמענ ָאט--
 .טגָאזעג לַאֿכימ רעה טָאה--ןוט הלוע ןייק

 ַאּבָאלגַאז טָאה--!רעּביא ךיוא רימ טזָאל ,ריא טוט סָאװ--

 --רעניווטיל ןקידנקנירט ןפיוא קידנקוק ,ןפורעגסיוא קערש טימ
 ןיש רע לָאז יאולה ?ןסיררַאפ ּפָאק םעד יױזַא ריא טָאה סָאװ
 ױוַא טשינ ,ריא טָאה סעקשיק עגנַאל וצ !ןּביײלּב יױזַא ךייא יימ

 ןטרעֿכעלעג ַא ןיא יװ טסיג רע .ןסיגנָא יז ריא טעװ טֿפײל
 !ןרעװ ריא טלָאז טקַאהעצ זַא .קַאז

 -יגנָאל רעה טָאה--ןעקנורטעגּפָא לסיּב ַא םיוק ּבָאה ךיא--
 .שַאלּפ יד קידנּבעגקעװַא ,טגָאזעג סונ

 ;ןּפָארט ןטצעל םוצ זיּב ןעקנורטעגסיוא טָאה ַאּבָאלגַאז רעה
 | :טגָאועג ױזַא ןוא טלקָאשעגּפָא ךיז רע טָאה ךָאנרעד

 ןעמוק טעװ סע זַא טָאװ ,סָאד זיא המחנ עקיצנייא יד--

 -סױרַא םולשּב ןּבױלרעד טעװ טָאג ןוא טיױנ רעזנוא וצ ףוס ַא
 ץלַא רַאפ ךיז רימ ןלעװ ,זורצ עקיזָאד יד ןופ ּפעק יד ןגָארטוצ
 סע עכלעוו זנוא רַאפ ןטֿכַארטוצ אמּתסמ ןיוש טעוו'מ .ןעמענּפָא

 רימ וצ רעּבָא ,ןסע טוג ןָאק יקסוָאקּבַאשז ןדנָאיסק .תֹוסנרּפ זיא
 .טשינ רע טמוק

 ןטימ טניײה טרעהעג ריא טָאה תמא ןַא רַאפ סָאװ ןוא--
 -עג לַאכימ רעה טָאז--?ןיקצָאיװָאֿכומ ןופ יקסווָאקּבַאשז זדנָאיסק
 .טגע רפ
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 טייג רעצימע--ןפורעגנָא ךיו יקסוטעשקס טָאה--!ליטש---
 וה | ,ץַאלּפ ןופ ֹוצ ָאד

 .ט ַא סעפע ןיא ללַאב .,ןרָאװעג ןגיושטנַא ןענעז ייז-- |
 םיטש עליטש ַא ןוא יײז ובָצנ ןבילגעג-ןיטש טלַאטשעג עלעק
 | :טגערפעג סָאה

 ?טַֿאװ ריא--
 ,טגָאזעג יקסוטעשקס טָאה--טשריפ רעקידעגג ,ןכַאװ רימ--

 : ,ךיז קידנֿכײלגסיױא
 יּוה עקיזָאד יד ןמיס רעטכעלש ַא .גנוטֿכָא טוג טיג-- 7

 רעד יצ ,קידנקוק ,ןעגנַאגעג רעטייװ זיא טשריפ רעד ןוא
 .לעז עטרעטַאמעגסױא יד ןעמוקעגיײּב טשינ ץעגרע זיא  ףָאלש
 ,טגיילעגפינוצ טנעה יד טָאה סוניגנָאל רעה .רענ

 !ןַאמ-המחלמ ַא רַאפ סָאװ !רעריפ ַא רַאפ סָאװ--
 --טגָאזעג יקסוטעשקס טָאה--זנוא ןופ רעקיניײװ טור רע--

 ,טעה שזַא ,ןרעיױמ יד ןילַא טֿכַאנ עדעי ךרוד רע טײג יע
 | ,װַאטס ןטייווצ םוצ זי

 ןטנוזעג ןּבעג טָאג םיא לָאז -
 | ,ןמָא--
 טקוקעגנייא ךיז ןּבָאה עלַא .טשרעהעג טָאה טייקליטש ַא

 טָאה'מ רעּבָא ,שינרעטסניפ יד ןיא ןגױא עטגנערטשעגנָא טימ
 יד .קיור ןעװעג ןענעז ןצנַאש עשיקַאזָאק יד--ןעזעג טשינרָאג
 ,ןשָאלרַאפ ךיז ןּבָאה ייז ףיוא ךעלטכיל עטצעל

 -רעטנוא ףָאלש ןיא ,ןײמ יד יװ ,טנָאקעג ייז טלָאװ'מ--
 ,ןוטעג םורּב ַא יקסווָאידָאלָאװ טָאה--!ןעמוק

 | ,טרעפטנעעג יקכוטעשקס טָאה--?סייוו רעוו--
 --טגָאזעג ַאּבָאלגַאז טָאה--ױזַא ךימ טקינייּפ ףָאלש רעד--

 ןרָאט ןפָאלש ןוא ,סױרַא ּפָאק ןופ שזַא רימ ןֿכירק ןגיוא יד זַא
 !ןגעמ טעװ ןעמ ןעװ ,ןסיװ ןעװעג ןלעּב ַא טלָאװ'כ .טשינ רימ
 ןוא רעװעג ןרעטנוא ײטש וד ,טשינ טסיש'מ יצ ,טכיש'מ יצ
 !וטסניד עשיטניה ַא .תּבש ןיא ךיי ַא יװ ,טייקדימ ןופ ךיז לקָאש
 רעד יצ ,יזַא ךימ טרעטַאמ סע סָאװ ,טשינ ןײלַא סייוו'כ
 ּבָאה ךיא סָאװ ,ןויסנ םעד ּבילוצ גנוגערפיוא יד רעדָא ,ןפנָארּכ
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 .ןייטשסיוא טזומעג ןעניגַאּב טנייה יקסװָאקּבַאשז ןדנָאיסק ןטימ
 -עג סוניגנָאל רעה טָאה--ןעװעג סָאד זיא יױזַא יוװ--

 .טקידנעעג טשינ ןוא ןלייצרעד וצ ןּבױהעגנָא טָאה ריא--טגערפ
 זיא סע יו רימ ןלעװ רשפא ,ןלייצרעד טציא ךיא לעוו-- =

 זדנָאיסק ןטימ ןעניגַאּב ןעגנַאגעג ןיּב ךיא ,ןּבײרטרַאפ ףָאלש םעד
 םוצ סעּפע ןעניפעג וצ העד רעד טימ סָאלש ןיא יקסוװָאקּבַאשז
 .רָאג ָאטשינ--םוטעמוא ןקוק רימ ,ןעיײג רימ ,ןעייג רימ .ןעייק
 -עגַאּב ףיוה ןפיוא טשרע .עטרעטיּברַאפ קירוצ ןעייג רימ ,טשינ
 ןקרעּבנעש טָאה רעֿכלעװ ,רעטסינימ רעניװלַאק םעד רימ ןענעג
 טָאה ליוק ַא ןכלעװ ,קרעּבנעש ןּבלעז םעד ,טיירגעגוצ טוט םוצ
 ?םיא וצ גָאז ךיא .קלָאּפ סיעלריפ רעה ןיא ןפָארטעג ןטֿכענ
 ריא--?ןוטנָא תּונויּב טָאג ןוא ןּפעלשמורַא ָאד ךיז טעװ ריא
 קידנּבָאה ;רע ןוא ?!ןעגנערּבּפָארַא זנוא ףױא הללק ַא ךָאנ טעװ
 טָאה ,לשומ רעולעּב ןופ תוסּפורטּפא רעד ןיא ןוחטּב םינפא
 ,ערעייא יװ ,טוג ױזַא טקנוּפ זיא הנומא רעזנוא, ?ןפורעגנָא ךיז
 שזַא רימ ןענעז ,טגָאזעג סָאד טָאה רע יװ "!רעסעּב ךָאנ רעדָא
 ךיא !טשינרָאג ךיא רעּבָא .סעּכ ןופ ןרָאװעג טרענײטשרַאפ/

 םיא טימ רע לָאז ,יקסוָאקּבַאשז ןדנָאיסק ןַארָאּפ :דימ טֿכַארט
 ַא שוַא טָאה יקסװָאקּבַאשז ודנָאיסק ןיימ ןוא .ןהנעטסיוא ךיז
 רע :םיא טימ ןהנעטסיוא ךיז ןעמונעג דלַאּב ןוא ןּוטעג עּפַאס
 -עג טשינרָאג טָאה רע .ןטײז יד ייּב ןוטעג ּפָאט ַא םיא טָאה
 ךיז טָאה רע לייו ,הנעט עטשרע עקיָאד יד ףיוא טרעפטנע
 .ןסױטשעגנָא ךיז טנַאװ רעד ןיא שזא טָאה רע זַא ,ןרעלָאק ןעמונעג

 -ָאֿכרמ ןדנָאיסק ןטימ טשריפ רעד ןעמוקעגנָא זיא לָאמַא טימ
 למוט ַא ןָא ןכַאמ רימ זַא ,ןרסומ זנוא רָאג ןעמונעג ןוא יקצעיוו

 !ףיורעד טרָא סָאד ןוא טייצ יד טשינ זיא סע זַא ,םרַאיל ַא ןוא

 רימ ןוא---ךעלגניי-לוש יד יװ ,קספ ַא ןבעגעג זנוא ןּבָאה ײז
 ןגיל לָאז ךיא יאולה רעּבָא ,טנידרַאפ רשֹּכ עקַאט סע ןּבָאה

 םיחלג סיעלריפ רעה' ןופ תוכז ןיא זַא ,ךיא טלַאה ךָאד ,ןגָאז
 . ..יתורצ ןדייל ךָאנ רימ ןלעוו

 הֹבושּתב -רזוח טשינ טָאה קרעּבנעש ןַאטיּפַאק רענעי ןוא--|
 | .טגערפעג לַאכימ רעה טָאה--;ןעװעג
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 יְר ,רעכעלקילגמוא א ןּברָאטשעג זיא רע !טשינ יאדוא--
 | .טבעלעג טָאה רע

 יד ףיא רּתומ רעֿביג ןענעז סָאװ ,ןשטנעמ ךָאנ ןַארַאפ--
 טָאה--!תונשקע רעייז ךיוא רעדייא ,המשנ רעייז ןופ גנוזיילסיוא |

 .ןטעג ץפיז ַא סוניגנָאל רעה
 םעד ןופ ןוא טֿכַאמרעּביא רעד ןופ זנּוא טצישַאּב טָאג-- |
 יז ןוא--טגָאזעג רעטיײװ ַאּבָאלגַאז טָאה--ןקַאזָאק יד ןופ ףושיּכ
 טָא ןעמ טָאה ןטֿכעג זַא ,ריא טסייוװ יצ .הובמ םיא ךָאנ ןענעז
 יד !ןליונק-םעדעפ טימ ץַאלּפ ןפיוא ןסָאשעג ץנַאש םענעי ןופ
 ןענעז ןליונק יד ּוװ ,טרָא םעד ףיוא זַא ,טגָאזעג ןּבָאה רענלעז

 יייץערק טימ טקעדַאּב ףּכית דרע יד ךיז טָאה ,ןלַאפעג

 -לעמֿכ ןענעז םידש זַא ,ךַאז עטסּוװַאּב ַא ךָאד זיא'ס-- |
 קידנמלצרעביא ,טגָאזעג רעגיווטיל רעד טָאה--.םילפ-יאשונ סיקצינ
 .ךיז
 -עגֹוצ יקסוטעשקס טָאה--ןעזעג ןילַא ךיא ּבָאה תומשכמ---=|

 ...ןגָאז ךייא לעוויֿכ ןוא--ןּבעג)
 -ָאלָאװ רעה טקַאהעגרעּביא טָאה רעטרעװ עקידרעטייװ יד

 -סוטעשקס ןוטעג-שטעװק ַא לָאמַא טימ טָאה רעֿבלעװ ,יקסוָאיד
 :ןטעג-עשטפעש ַא ןוא טנַאה סיק

 | | : | ,.,!ליטש --
 ןופ גערּב םוצ טרַאה ןעגנורּפשעגוצ רֶע זיא ךָאנרעד

 .טרעהעגנייא טוג ךיז ןוא ןּבָארג)
 .טגָאזעג ַאּבָאלגַאז טָאה--טשינרָאג רעה ךיא--
 -טנעעג יקסוטעשקס טָאה--!טּביױטרַאפ ןגער רעד ..,!סט--

 יי 0 : יי .טרעפ
 זַא ,טנַאה רעד טימ ןעלקָאש ןעמונעג טוה לַאֿכימ רעה

 ךיז ךָאנ רע טָאה טייצ עסיװעג ַא ןוא ,ןרעטש טשינ םיא לָאזמ
 ,םירבה יד וצ ןעמוקעגוצ רע זיא ףוס םוצ ,טרעהעגנייא

 ,טגָאזעג ליטש רע טָאה--ןעייג ייז--

 -ָארטסָא וצ קעװַא זיא רע !טשריפ םעד ןסיװ וצ טיג--
 ףימ .דוא--טרעפטנעעגּפָא ליטש יקסונעשקס טָאה--ןריטרַאװק טגָאר
 .רענלעז יד ןייז הרתמ ןוט-ףיול ַא ןלעוװ
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 גנעל רעד ךרוד ןפיול טזָאלעג ךיז ייז ןּבָאה דלַאּב ןוא
 קידנעמיורניא ןוא עליװ עדעי ךיז קידנלעטשּפָא ,ןּבָארג ןוֿפ

 | :רענלעז עקידנֿכַאװ יד גָעװ ןפיוא םוטעמוא

 ייוןעייג ייז !ןעייג ייז--
 ןופ ןגיולפעגֿכרוד ,ץילּב רעליטש ַא יװ ,ןענעז רעטרעװ יד

 -נָא טשריפ רעד יא םורַא העש לטרעפ ַא ןיא .ליומ וצ ליומ

 -יפָא יד ןלעפַאּב ןּבעגעגסױרַא ןֹוא דרעפ ןפיוא ןיוש ןעמוקעג

 .םעד ןשַאררעּביא טלָאװעג םינּפא טָאה אנוש רעד יװ ױזַא ,ןריצ
 :סױרַא טשינ םיא ןסייהעג טשריפ רעד טָאה ,ףָאלש ןיא רעגַאל

 סָאװ ןטלַאהרַאפ טלָאזעג ךיז ןּבָאה רענלעז יד .תועט ןופ ןריפ

 ,ןרעױמ יד וצ ויּב טרַאה רעמרוטש יד ןזָאלוצ ןוא רעליטש

 ,ןכיצ ַא ןּבעג טעװ טַאמרַאה ַא ןופ סָאש ַא ןעװ ,טשרע ךָאנרעד

 ,טײהרעטֿכירעגמוא ייז ןלַאּפַאּב יז ןלָאז
 יד ןופ ןרור יד רָאנ ,טיירג ןעװעג זיא רענלעז רעד

 -ַאל םעד ןוא שיורעג ןָא ןרָאװעג טזָאלעגּפָארַא ןענעז ןטַאמראה
 -נָאל רעה ,יקסוטעשקס .טייקליטש עפיט ַא טשרעהַאּב טָאה רעג
 ןבענ רעניא טמעטעעג ןּבָאה יקסװָאידָאלָאװ-רעה ןוא סוניג
 רע לייו ,יײז טימ ןּבילּבעג ךיוא זיא ַאּבָאלגַאז רעה ןוא ןטייווצ
 ןיא ןלַאפ ןליוק ןטסרעממַא זַא ,ק'טקַארּפ רעד ןופ טסּוװעג טָאה
 ,ןדרעװש ירד עכלעזַא ייּב ,רעיומ רעד ףיוא ןוא--ץַאלּפ ןטימ
 | - ,ןטסרעכיזמַא ןעמ זיא

 ,סרעטיר יד רעטניה לסיב ַא טצעזעג רָאנ ךיז טָאה רע
 ןיא לסיּב ַא .ןפערט טשינ םיא לָאז טעּפמיא רעטשרע רעד ידּכ
 דרעװש רעד טימ ַאטנעיּפיּבדָאּפ רעה טינקעגרעדינַא טָאה טייז ַא
 טרַאה טזָאלעגּפָארַא ךיז טָאה יקסווָאידָאלָאװ ןוא ,טנַאה רעד ןיא
 :ןײרַא רעױא ןיא םיא טעשטּפעשעג ןוא ןיקסוטעשקס ןּבעג

 יירעכיז ףיוא ןעייג ייז--
 .עקיסעמ ןענעז טירש ערעייז--
 .סרעטָאט ןייק טשינ ךיוא ,ןומה ןייק טשינ זיא סָאד--
 .רעייגסופ רעשזַארָאּפַאז--
 ּפָארַא דרעפ יד ןיפ .טוג ןרישרַאמ ייז ;ןרַאשטנַאי רעדָא--

 ןגײלקעװַא רעמ ייז ןעמ ןָאק
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 .רעטייר רַאפ רעטסניפ זיא טנייה --
 ?טציא טסרַעה--
 ,,,!סט !סט--
 ןיא ןעקנוזרַאפ ןייז וצ ןזיועגסיוא טָאה רעגַאל רעד

 -וא--טכיל םוש ןייק ,ריר םוש ןייק ץיגרע ןיא ,ףָאלש ןטספיט
 רָאנ ןרָאװעג ןסירעגרעּביא זיא סָאװ ,טײקליטש עפיט ַא םוטעמ
 גער ןטייזעג פיז ַא ךרוד יװ ,םענּבירד ַא ןופ שיורעג ןֿכרוד
 ןעגנַאגעגפױא שיורעג ןקיזָאד םעד ןיא רעּבָא זיא זיײװֿכעלסיּב

 רעּבָא טָאה רעױא סָאד ןכלעװ ,סליטש ַא ,שיורעג טייוװצ ַא

 ןוא סקיסעמ ַא ןעװעג זיִא סע ליײװ ,ּפַאכפױא טנָאקעג רעטכייל
 םוצ ;רעֿפעלטיײד לָאמַא סָאװ ,רעטנענ לָאמַא סָאװ ןרָאװעג זיא
 סעּפע ןזיװַאּב ,ןּבָארג ןופ טירש קיצנַאװצ ַא ףיוא ,ךיז טָאה ףוט
 ףיא טָאהמ עכלעװ ,עסַאמ עטקירדעגפיונוצ ,ענעגיוצעגסיוא ןַא
 רעד ןופ רעצרַאװש ןעװעג ןיא יז ליפיו ףױא ,ןעזעג ליפ יױזַא
 .טרָא ןפיוא טלעטשענּפָא ךיז טָאה יז ןוא--שינרעטסניפ

 ,טסורב רעד ןיא םעטָא םעד ןטלַאהרַאפ ןּבָאה רענלעז יד
 ןיא ןיקסוטעשקס ןוטעג-ּפיינק ַא טָאה רעטיר רעניילק רעד רָאנ
  ןלעװ ןפוא ַאזַא ףױא םיא טלָאװ רע יװ ךיילג ,ןײרַא-ןטייז יד
 ,טייקנדירפוצ .ןייז ןזײװסױרַא

 ,ןּבָארג םוצ טרעטנענרעד רעלַאפנָא יד ךיז ןּבָאה לייוורעד

 ןײלַא ייז ןענעז ךָאנרעד ,סרעטייל ןזָאלּפָארַא םיא ןיא ןעמונעג
 רעד וצ ןוטעג רעק ַא ךיז ןוא טרעטעלקענּפָארַא יז רעּביא
 : . ,וצ רעיומ

 ןוא ריא ףיוא יװ ,ךיילג ,ןגיושעג ץלַא טָאה רעיױמ יד
 -טיוט ַא ןוא--ןּברָאטשעגסױא ןעװעג ץלַא טלָאװ ריא רעטניה
 .טשרעהעג טָאה טייקליטש

 -יטֿפיזרָאפ עצנַאג יד ףױא טקוקעג טשינ ,טרָאד ןוא ָאד
  ןעּפירקס ןעמונעג ןעלּפַאטש ןּבָאה ,עקידנעמוקנָא יד ןופ טייק
 י | ...ןקַאנק ןוא

 -עג ַאּבָאלגַאז טָאה--!סע וצ ּבָאּב ןבעג ךייא טעװ'מ--
 ,טֿכַארט

 ,ןיקסוטעשקס ןפיננק וצ טרעהעגפיוא טָאה יקסווָאידָאלָאװ
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 רעד ןופ לטנעה סָאד ןוטעג-שטעווק ַא טָאה סוניגנָאל רעה ןוא
 ןענַאטשעג זיא רע לייװ ,ןגױא יד טגנערטשעגנָא ןוא דרעווש

 וצ טֿפירעג ךיז רעטשרע רעד ןוא רעיומ רעד וצ ןטסטנעָאנמַא

 | ,ןלַאפַאּב
 טנַאק םעד ףיוא ןזִיװַאּב ךיז טנעה רָאּפ יירד ןּבָאה ָאד

 ךעלעמַאּפ ןּבָאה ייז ךָאנ ןוא ,טּפַאֿכעגנָא םיא ןיא טסעפ ךיז ןוא
 -טיה ןופ ןציּפש יירד ןּביײהפיוא ןעמונעג ךיז קיטכיזרָאפ ןוא
 ...רעֿפעה ןוא רעֿכעה ...ךעל

 .ןוטעג-טֿבַארט ַא סוניגנָאל רעה טָאה--!ןקרעט ןענעז סָאד--
  ןופ לַאנק רעֿכעלקערש ַא טֿכליהעגּפָא טָאה עגר רעד ןיא

 ךָאנ ,גָאטײּב יװ קיטכיל ןרָאװעג זיא'ס ןסקיּב טנזיוט רָאּפ ַא
 ךיז סוניגנָאל רעה טָאה ,ןשָאלרַאפ ךיז טָאה טכיל סָאד רעדייא
 יד זַא ,ןוטעג-טינש ַא קידארומ ןוא תוחוּכ עֶלַא טימ ןטסָאמרַאּפ
 .ףרַאש רעד רעטנוא ןפיפעג שזַא טָאה טפול

 ּפעק ירד ,ןֹּכָארג ןיא ןלַאפעגנײרַא ןענעז סרעּפרעק יירד -
 ןקידנעינק ןופ ינק יד וצ טלקײקעגּפָארַא ךיז ןּבָאה ךעלטיה ןיא
 - י ר י - ,רעטיר

 טלדנַאװרַאפ םונהיג ַא ןיא זיא דרע יד םגה ,טלָאמעד
 לגילפ ,ןיגנָאל רעה רַאפ טנפֶעעג ךיז למיה רעד טָאה ,ןרָאװעג
 ןּבָאה ןרָאֿכ-םיכאלמ ,סמָערָא יד ייּב ןסקַאװעגסױרַא םיא ןענעז
 ןיא יװ ,ןעוװעג זיא רע ןוא טסורּב רעד ןיא ןעגנוזעצ ךיא ךיז
 יד ןוא םולח ןיא יװ טפמעקעג טָאה רע ןוא ,למיה ןטעּביז
 .הלפּת-קנַאד ַא יװ ןעװעג ןענעז דרעװש ןייז ןופ טינש

 -גָא  ,סַאטנעיּפיּבדָאּפ - ענעּברָאטשרַאפ גנַאל ןיוש עלַא ןוא
 טיירפרעד ךיז ןּבָאה ,ָאקײװַאטס עדייז-רעטלע ןייז ןופ קידנּביה
 רעיײז ןופ גייוצ רעקידעּבעל רעטצעל רעד סָאװ--למיה ןיא
 .דובּכ ליפ ױזַא ייז טפַאשרַאפ םַאטש

 ךצמ ןּבָאה סע ןֿכלעװ ןיא ,םרוטש רעקיזָאד רעד
 ןעגניקרַאטשרַאפ יד לײטנָא ןסיורג ַא ןעמונעג אנוש םעד
 סנַאֿפ םעד ןוא ןקרעט עשירטסיליט ןוא רעילעמורוא יד ןופ
 ןופ ןרָאװעג ןסױטשעגּפָא רעקיטולּב ךָאנ זיא ,עידרַאװג-ןרַאשטנַאי
 רעכעלקערש ַא ןיקצינלעמֿכ רַאפ ןעװעג ןיא ןוא ערעדנַא יד
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 יה ,ןֿכַאמ טשינ רעסעּב סע טעװ ןילּת רעטסטקישעג רעד וליפא ֿליײװ ;ןייז-אנקמ טגעמעג םירוּבג עשיטייצרַאפ יד ךיוא ןטלָאװ ּפַאלק ַאזַא רעּבָא ,רעטיר רעטוג .ַא טנעז ריא זַא ,ךייא ןגעוו טסוװעג ןּבָאה רימ--,טגָלזעג סעצישטֿפַאלש יד ןּבָאה--ריא טנעז לּבחמ רעֿפכעלקערש ַא-- | | ,ןטינשעגּפָא רעש ַא טימ יז טלָאװ רעצימע יװ ךיילג ,ךעלטיה ענעלָאטש יד טימ ןעמַאזוצ טקַאהעגּפָא ךיילג ױזַא ןעוועג ןענעז יז טייוו ,ןּביױלג טלָאװעג טשינ ןגיוא ענענייא יד ןּבָאה עֿכנַאמ ןוא ,ןפורעגסױרַא יז ןּבָאה האנק ןוא תולעּפתה קינײװ טשינ .טפול רעד .ףיוא ןרָאװעג ץרַאװש ןוש ןענעז עכלעװ ןוא טלעצעג םוצ טֿכַארּבעג םיא ןּבָאה רעניד יד עכלעוו ,פעק יירד יד ןקוקנָא ןוא ןשטניװ םיא ןעמוקעג גָאט עצנַאג ַא תונחמ עצנַאג ןיא ןענעז רענלעז יד ןוא ,טביױלעג קראטש ןוא ךיז וצ ןפורעג ַאדָאװעיָאװ-טשריפ רעד םיא טָאה סנגרָאמוצ  .טָאטש רעד ןיא ןוא רעגַאל ןיא ליומ וצ ליומ ןופ ןעגנַאגעגרעּב -יַא זיא ןעמָאנ ןייז זַא ,םור ַאזַא טימ ןקעדַאּב וצ ךיז ןוא ןייז וצ םייקמ רדנ ןייז ןעװעג הֹכוז טָאה רע סָאװ ,רַאּפרעד טָאג וצ חבש ַא קידנּבעגּפָא ,ןגעלעג דרעװש רעד ףיוא םלצ ַא יװ טֿכַאנ עצנַאג ַא זיא סָאװ ,ַאטנעיּפיּבדָאּפ-ןיגנָאל רעה םעד ץרח ַא ןוא ןקלָאּפ-הרימש יד ץוח ַא ,ףָאלש ןטסעפ ַא טימ ןפָאלשעג רעּבירעד ןענעז עלַא .ןרזחרעּביא טשינ ךיז טעו םרוטש רעד זַא ,ןעוועג רעכיז ןיוש זיא סע ל"יוו ,ןעניגַאּב זיַּב שזַא טורעג ןּבָאה רענלעז יד .טרעטשעג טשי ןצנַאש יד ןוכ יירעסיש ַא טימ ייז טָאה'מ סָאװ ןיא ,ןבָארג ןופ עטיוט יד טּפעלשעגסױרַא | רעגַאל ןיא רעניד יד ןּבָאה לייוורעד ,רעלַאט טנזױט ייווצ וצ ןַאגלַאג ןוא ןעגידַארונ ,ןיזַאגַאּבוס ,ןַאגַא-שזָאק ,ןיעּב-יַאהוט ןוא ,סרעלַאט טנזווט ןעצ ןבעגעג רע טָאה ןַאֿכ םעד .תונתמ טימ ןטעּברעּביא ייז ןוא סעקינוָאקלָאֿפ עטציירעצ ענייז ןוא ןַאֿפ םעד ןייז סייפמ טזומעג טציא רעבירעד טָאה רע ,ןעמעננייא רעג .-ַאל םעד רע טעװ ,ןקלָאּפ עקיזָאד יד ןּבעג רָאנ םיא טעװ ןעמ בוא ןוא ןגָאלש טשינ ןסיּברַאפ ױזַא ןקרעט יִד טימ ךיז ןלעװ ןקַאילָאּפ יד זַא ,ןעװעג .ברע רעירפ ןיא רע םורָאװ .ּפַאלק
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 ,ןעמענּפָארַא טשינ ױזַא ךעלטיה יד טעװ טניװ רעד--

 -עג ערעדנַא ןּבָאה--!ןעמונעגּפָארַא ןענעז ּפעק עקיזָאד יד יװ

 ,טגָאז
 / ןוא ,טנעה סניגנָאל רעה םעד טקירדעג ןּבָאה עלַא ןוא

 ,רעקידנלַארטש ַא ,ןגױא עטזָאלעגּפָארַא טימ ןענַאטשעג זיא רֶצ

 -עג ןוא ,הפוח רעד רַאפ לדיימ ַא יו ,רעטמעשרַאפ א--רעסיז ַא

 :טרעפטנערַאפ ךיז טלָאװ רע יװ ךיילג ,טגָאז

 ...טלעטשעגסיוא טוג ךיז ןּבָאה ייז--

 ,דרעװש רעד טימ ןֿכָאפ טוורפעג ךיוא רעטעּפש טָאה'מ

 ירעטיר-ץיירק עקיטנַאה-ייװצ ַא ןעװעג זיא סָאד יװ רעּבָא ױזַא

 ,ןגעװַאּב טנָאקעג טשינ יירפ ריא טימ רענייק טָאה דרעווש

 םגה יקטװָאקּבַאשז ןדנָאיסק םעד וליפא קידנעמענסיוא טשינ

 .ןכָארּבעגֿפרוד עלעקעטש-יורטש ַא יװ עװָאקדָאּפ ַא טָאה רע

 ןוא ,רעקידלמוט לָאמַא סָאװ ןרָאװעג זיא טלעצעג םורַא

 ןעמונעגפיוא ןּבָאה יקסווָאידָאלָאװ ןוא יקסוטעשקס ,ַאּבָאלגַאז רעה

 לײװ ,ןעגנולייצרעד טימ ןעװעג דּבכמ יז ןוא עקידנעמוקנַא יד

 רעגַאל ןיא טָאה'מ תמחמ ,שרעדנַא סעּפע ןעװענ טשינ זיא סע

 ,שיילפ רעדנַא ןייק ןוא ,טייקעג סערַאֿוס עטצעל יד ןיוש טעמּכ

 .ןעװעג טשינ גנַאל ןװש זיא ,שיילפ-דרעפ טרעֿכױרעג ץוח ַא

 ,הקשמ ןוא גרַאװנסע רַאפ טקעלקעג טומ טָאה רעּבָא רַאפרעד

 זיא ,ןײגרעדנַאנַאפ ןעמונעג ןיוש ךיז ןּבָאה עלַא ןעװ ,ףוס םוצ

 -ַאטס רעװַאטסָאנסַארק רעד ,יקסעיּבָאס קערַאמ רעה ןעמוקעגנָא

 זיא סוניגנָאל רעה .יקסװָאּפמעטס קינשטורָאּפ ןייז טימ ,עטסָאר

 א טסירגַאּב רַאּבקנַאד םיא טָאה רע ןוא ,ןפָאלעגנגעקַא םיא

 :טגָאזעג

 !בוט-םוי ַא טנייה ךייא ייּב זיא--

 ינוא לייוו--טרעפטנעעג ַאּבָאלגַאז טָאה--בוט-םוי ַא יאדוא--

 | .ןעועג םייקמ רדנ ַא טָאה טניירפ רעז

 -טנעעג עטסָארַאטס רעד טָאה--!טָאג רַאה זיא טּביולעג--

 לזמ ןשטניוו בורקב ,לרעדורּב ,ךייא רימ ןלעװ ױזַא ּביוא--טרעפ

 | ?עטרעשַאּב ַא ריא טָאה .בוט

 כיור ןוא ןרָאװעג לבלובמ קרַאטש זיא ַאטנעיּפיּבדָאּפ רעה
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 -יײװ טָאה עטסָארַאטס רעד ןוא ,ןרעיוא יד רעּביא זיפ ןרָאװעג
 | :טגָאזעג רעט

 ,סע ןיא ױזַא זַא ןָא ךיי ךיא סיוטש השוּב רעד טיול--
 לָאז םַאטש ַאזַא זַא ,ןעקנעדעג וצ בוח רעקילייה רעייא זיא'ס
 ןרעװ ןריוּבעג רעמ סָאװ ןלָאז סע יאולה .ןייגרעטנוא טשינ
 י ,טנעז ריפ ריא יװ ,רענלעז עֿכלעזַא

 טנעה יד ןקירד ןעמונעג רע טָאה רעטרעװ עקיזָאד יד יב
 ןוא ,רעטיר םעניילק ןוא ַאּבָאלגָאז ,יקסוטעשקס .,,ןיגנָאל רעה ןופ
 ןופ ּבױל ַא ןרעה ייז סָאװ ,טיירפרעד ןצרַאה ןיא ךיז ןּבָאה ייֵז
 טָאה ווַאטסָאנסַארק ןופ עטסָארַאטס רעה רעד םורָאװ ,ליומ ַאזַא
 ,תולמ עכעלרעטיר עלַא ןוא ץלָאטש ,הרובג ןעוועג ללֹוּכ ךיז ןיא
 ןיא ךיז ןּבָאה סע :סרַאמ רעטרעּפרעקרַאפ ַא ןעװעג ןיא סָאד
 ,תונּתמ עכעלטעג עלַא עפש רעסיורג ַא ןיא טקיניײרַאפ םיא
 .טגרעּביא רע טָאה םינּפ-תרדה ןֿכעלניײװעגמוא ןייז טימ לייוו
 .יק ןקידרעטעּפש םעד ,ןַאי רעדורּב ןרעגנוי םעד וליפא ןגיטש
 יד וצ ןעװעג ךיילג רע זיא ןעזנָא ןוא תורישע ןייז טימ ,גנ
 .רעסיורג רעד טָאה ןטייקיעפ-המחלמ ענייז ןוא ,םיבושח עטסערג
 ןרעטש רענעטלעז ַא .ןײרַא ?מיה ןיא זיִּב טמירעג ןייֵלַא ימערעי
 טָאג רעּבָא ,קילבוּפער רעד ןופ למיה ןפיא ןעװעג סָאד טלָאװ
 ןוא ,ןאי ןרעגנוי ןּפיוא ןעּור לָאז ץנַאלג ןייז זַא ,טרעשַאּב טָאה
 גָאט ןיא ןרָאװעג ןשָאלרַאפ טייצ רעד רַאפ זיא ןרעטש רעד
 ,הלּפמ רעד ןופ

 טימ טיירפרעד קרַאטש ךיז ןּבָאה רעטיר ערעזנוא תַעּב
 טשיג יז טימ ךיז ללּכ רעטצעל רעד טָאה ,דלעה ןופ ןּבױל יד
 | . :טגָאזעג רעטייוו ןוא ,טנגינגַאּב

 .עיָאװ טשריפ ןופ ךייא ןגעװ טרעהעג ךס ַא ּבָאה ךיא--
 .ערעדנַא עלַא ןופ רעמ ּביל ךייא טָאה רעֿכלעװ ,ןײלַא ַאדָאװ
 טלָאװ ריא םגה ,םיא טניד ריא סָאװ ,טשינ ךיוא ךיז שודיח ךיא
 ערעֿכעה וצ ןגָאלשרעד רעֿכיג ךיז ץקלָאּפ עכעלגיניק יד ןיא
 יי יי ,תוגרדמ

 :טרעפטנעעג יקסוטעשקס טָאה ףיורעד
 -ןרַאזוה ןֿכעלגיניק ןיא ןּביושרַאפ עקַאט ןענעז עלַא רימ--
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 ""רפ ךיז טגָאלש רַעכלעװ ,ַאּבָאלגַאז רעה טעד ץוח א ,קלָאּפ

 בױא ןוא .המחלמ וצ עביל רענעריוּבעגנייא רעד ןופ ,קיליװ

 עּביל ןופ לּכ-םדוק סע זיא ַאדָאװעיאװו טשריפ םייּב ןעניד רימ

 רעמ סָאװ ןּבָאה רימ לײװ ,סנטייװצ ןוא ,ןָאזרעּפ ןייז וצ

 | | ..ןֿכַאמטימ טלָאװעג תומחלמר

 ןֹוטעג טוג ריא טָאה .הנוּכ ַאזַא טַאהעג טָאה ריא ּביוא--

 טשינ יאדוא קלָאּפ ןרעדנַא ןַא ןיא טלָאװ .ַאטנעיּפיּבדָאּפ רעה

 . --.טגָאזעג עטסָארַאטס רעד טָאה--ןענופעג ּפעק ענייז טֿכײל וזַא

 ייטציא רעד ןיא יז רימ ןּבָאה ,המחלמ רעד ךייש סָאװ רעּבָא

 .סעז רעד וצ עלַא ןיוש טייצ רעק

 -.ןפורעגנָא ךיז ַאּבָאלגַאז טָאה--שרעדנַא סעּפע יװ רעמ--|

 ,ןעגנַאזעג-ּבױל טימ הירפ רעד ןיא ןופ זנוא וצ ָאד טמוק ןעמ

 ַא ןוא סנסײּברַאפ ַא ףיוא זנוא טעּברַאפ רעצימע ןעו רעּבָא

 רעטסעּב רעד ןעװעג זנוא רַאפ סע טלָאװ ,ןֿפנָארּב קנירט

 | | | ,דוּביּכ

 -ָאנסַארק ןיא טקוקעגנייא ךיז טוג ַאּבָאלגַאז רעה טָאה ָאד

 ןוא .ןגױא יד טימ טלטניּפעג קיױרמוא ןוא עטסָארַאטס רעװַאטס

 יטגָאזעג ןוא ןוטעג-לכיימש ַא טָאה עטסָארַאטט רעד

 ,טַאהעג ליומ ןיא טשינרָאג ךיא ּבָאה גָאטימ ןטכענ ןופ---

 -יפעג ץעגרע רימ ייּפ רשפא ךיז טעװ ןפנָארּב קנורט א רעּבָא

 .ןעניד וצ טיירג ךייא ןיּב ךיא ,ןענ

 -יר רענײלק רעד ןוא סוניגנָאל רעה ,יקסוטעשקס רעּבָא

 ןפיא ךיז ןרעזייּב ןוא ןעײרדקעװַא ךיז ןעמונעג ןּבָאה רעט

 טרעפטנערַאפ ןוא טקידיײטרַאפ ךיז טָאה רעֿכלעװ ,ַאּֿבָאלגַאז רעה

 | .טנָאקעג טָאה רע ליפיוו

 ךיא לײװ--טגָאזעג רע טָאה--ןטָאּבעגנָא טשינ ּבָאה ךיא--

 ,ןּבעגוצקעװַא סניימ טיירג רעֿכיג ןיּב ןוא ףיורעד ץלָאטש וצ ןיּב

 שטנעמ רעבושח ַאזַא ןעװ רעּפָא ,ןרירוצנָא סדמערפ רעדיײא

 -  .גָאזצּפָא טײקּבָארג ַא ןעװעג ךָאד סע טלָאװ ,טעּב

 ןײז ביל טעװ רימ--טגָאזעג עטסָארַאטס רעד טָאה--טמוק-- |

 טסיש ןעמ ןמז.לּכ ןוא ,עינַאּפמָאק רעטוג ַא ןיא ןעגנערּברַאפ וצ

 לייװ ,טשינ ךיא ךיא טעּב ןסע ףיוא .טייצ רימ ןּבָאה טשינ
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 ,ןטלַאהַאּב טשינ רעכיז ןילַא רימ רַאפ ײז לָעו ךיא ןוא ןעניפעג ךיז טעװ ןפנָארּב ןשַאלפ ייװצ ַא רעּבָא ,סיוא טנעה .טרעדנוה ךיז ןעיצ ,ץַאלּפ ןפיוא טלייקעג טרעװ סָאװ ,דרעפ .ןדעי ךָאנ ןוא ,ןעמוקַאּב וצ רעװש ןיוש ייא שיילכ-דרעפ וליפא
 רע ןעװ רעּבָא ,ןייג טלָאװעג טשינ ץלַא ךָאנ ןּבָאה ענעי

 זנוא טעװ גיניק רַאה רער ןוא ןפלעה טעװ טָאג זַא-| . -י .טערעג ןוא טמיורעג ; --פיוא ןרָאװעג דלַאּב זיא ַאּבָאלגַאז רעה .ןפנָארּב ןכָאנ ןסייּברַאפ ּוצ ףױא שיילפ-דרעפ ךעלקיטש רָאפ ַא ןוא סערַאכוס רָאּפ ַא ןענופעג ןוא טֿכוזעג טָאה רעכלעװ ,יקסווָאּפמעטס רעה ןפָאלעג יא סיױרָאפ ןוא ,ןעגנַאגעג יז ןענעז ,ןטעּבעג קרַאטש סָאה
 -עּב ךיוּב םָעד ךיז טיה רעדעי ןוא ךיז טימ קידנעטע יד ןריפ םינדעמ ךס ַא ,ָא .עטכַאלש רעד ןופ סנגעװ יד וצ ןוט זָאל ַא | ךלַאּב ךיז רימ ןלעװ ,גנורעגַאלַאּב רעקיזָאד רעד ןופ ןזיילסיוא

 ןעמַאוװצ ייז טימ רעסעּב ליוװ'5 .,קילּבוּפער יד רעדייא ,רעס
 ןלעװ ןגיוא סגיניק םעד -עטויא רעּבָא ,ךיז ןגָאלש רעדייא ,ןלע
 .ןגָאלש ךיז טֿכעלש טשינ רשפא יז

 - .  .ףרָאװעג טסנרע זיא עטסָארַאטס רעד |
 זַא--טגָאזעג רע טָאה--ןריוװשעגוצ ךיז ןּבָאה רימ זַא--

 רימ ןלעװ ןּבעגרעטנוא ןוא ןרעדנַא ןפיוא ןלַאפ טעװי
 צרעסָאװ ןיא ,ןסיוו גיניק רַאװ רעד לָאז ןענָאװ ןופ ,סנקירעּפ יא ,תוחוּכ-סקלָאפ יד ןופ עיצַאזיליּבָאמ ַא טרעױד סע גנַאל יװ ךָאד טסַײװ ריא ןוא ,ןטרַאװ ןומ ןוא תוחוּכ קנצניו וצ טָאה רע רעּבָא--ןויײלוצסיוא זנוא יּבַא ,טגרַאקעג טשינ ןבעל ןייק ןוא טנװעג ןייק ןוא ימ ןייֵק רעֿכ טלָאװ רע !דלעה-המחלמ רעסיורג ַא זיא סָאד .טשינ רעמ ,ןעמוקוצמֹוא טייקטיײרג ַא ןוא --טנעה יד ןיא ןדרעװש ןוא ןצרַאה ןיא טומ ַא רָאנ ןּביילּב זנוא טעװ סע יֹוא טייצ עצרוק ַא ךָאנ .ןעמ געמ ךיא רעּבָא ,טגָאזעג טשינ סָאד ךיא טלָאװ ערעדנַא .סױא ךױא ךיז טזָאל רעװלופ רעד זַא ,רעּבָא זיא עטסגרע סָאד ,ָאטשינ טעמּכ ןיוש זיא גרַאװנסע ןייק ,ןטייצ ערעגרע לָאמַא סָאװ  ןעמוק ןלעו סע .זַא ,ףיורעד ןייז טיירג ןזומ רימ .ןַײז ױזַא סע טעװ--טשינ ךיז

 רענייא

 אז



 "ד ןיוש ןסערעד רימ זַא ןוא ןי ןקידיײטרַאֿפ רימ ןעגנוגנידַאּב

 :י יה .ןךעלקערּב עטצעל

 טָאה--ןעועג - ףיקפמ סנּבעל ערעזנוא ןיוש ןּבָאה רימ--

 ,טגָאזעג יקכוטעשקס
 | ַאבָאלגַאז טָאה--!ןסיװ וצ ןּבעג יזזַא לָאז ןעמ זַא ןוא--

 .טגערפעג
 -ַאטס רעד טָאה--הירּב ַא ןעניפעג ױזַא ךיז לָאז סע ןעוו--

 ןענעבנגוצכרוד ןעמונעגרעטנוא ךיז טלָאװ סַאװ--טגַאזעג עטסָאר

 ,ןּבעל םייּב םש ןֿכעלּברעטשמוא ַא טּפַאשרַאפ ךיז רע טלָאװ ,ךיז

 טלָאװ ןוא לייח ןצנַאג ןופ לאוגה-ךאלמ רעד ןעװעג רע טלָאװ

 קלָאפ ןופ תוחוּכ עלַא םגה ,דנַאלרעטָאפ ןופ הרצ ַא טדנעװעגּפָא

 -טנעָאנ יד ןיולּב רשפא טלָאװ ,טלעטשעג טשינ ךָאנ ךיז ןטלָאװ

 -לעמֿכ תעֹּב ןבײרטעצ וצ םידרומ יד ןזיװַאּב גיניק ןופ טייק

 לזיימ ַא זַא ,גנעגסױרַא ןוא ןגעו עלַא טצעזַאּב ױזַא טָאה יקצינ

 גנומענרעטנוא ַאזַא ?ןּבָארג ןופ ןּפוטשֿכרוד טשינ ךיז טעוו

 !טיוט ןֿכעלרעּפנײשַאּב ןוא םענעפָא ןַא טימ טקָעמש

 -עגנָא ךיז ַאּבָאלגַאז טָאה--?תואצמה ןענעז סָאװ וצ ןוא--

 .ןײרַא ּפָאק ןיא ןיוש רימ טמוק האצמה ןייא ןוא--ןפור

 ,טגערפעג עטסָארַאטס רעד טָאה--?עֿכלעװ ?עֿפלעװ-- |

 רשפא .ענעגנַאפעג ךעלפייה ךעלגעט-גָאט ןּפַאֿכרַאפ רימ---

 זַא ,לעטשנָא םעד ןֿפַאמ טעװ רע ?ןייז דחשמ ייז ןופ םענייא

 ,גיניק םוצ ןזָאלקעװַא .ךיז ךָאנרעד ןוא--ןפָאלטנַא זיא רע

 טָאה--טשריפ ןטימ ןוט סעומש ַא םעד ןגעװ זומ ךיא--

 .טגָאזעג עטסָארַאטס רעד
 ןרעטש רעד זַא ,טֿכַארטרַאפ ףיט ךיז טָאה סוניגנָאל רעה

 יד ןוא ,ןשטיינק עפיט .טימ ןרָאװעג טקעדַאּב שזַא זיא רענייז

 לָאמַא טימ--רעקידנגייװשליטש ַא ןסעזעג רע זיא שייצ עצנַאג

 -גייוועג ןייז טימ טגָאזעג ןוא ּפָאק םעד ןּביױהעגפיוא רע טָאה

 | :לוק ןסיז ןֿכעל
 יד ךרוד ךיז ןענעבנגוצֿכרוד ןעמענרעטנוא ךיז לעװ ךיא-- == =

 | .ןקַאזָאק
 -רַאפ רעטיר יד ןּבָאה ,רעטרעוו עקיזָאד יד קידנרעהרעד
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 | | ,טגערפעג .יקסוטעשקס טָאה-?טער ריא סָאװ ,טגיילעגרעּביא ךיז ריא טָאה-- / ?ןריפוצסיוא סָאד ןעמונעגרעטנוא ךיז טלָאװ ריא-- | | / ./ ןגירשעגסיא ןוא טעמ -ַאס ןיא טנַאה רעד טימ ןוטעג-ץעז ַא טָאה עטסָארַאטס רעװַאטס -ָאנסַארק רעד ןוא ,ןרָאװעג סַאלּב זיא יקסוטעשקס ,ךעלעסנָאװ | יד ןגעװַאב ןעמונעג טָאה יקסווָאידָאלָאװ ,פיומ סָאד טנפעעג טָאה ַאּבָאלנַאז רעװ ,רעטרע יד ןופ ךיז טּפַאֿכעגפױא .עטשודיח -
 | ;ןעגנערבמוא געװ ןפיוא ךימ טעװ ןעמ וליפא ןעװ ,ןטַאש סע טעװ סָאװ ;ךיא ּבָאה תוּבישח ַא רַאפ סָאװ ,האירּב עקיטשינ ַא ןיּב ךיא ,ןייג דלַאּב ךיא לעװ | ,ןײז וצ םייקמ רדנ ןײמ ןביױלרעד טָאג רימ רָאנ לָאז ןצרַאה יא טֿכַארטעג ךיז ּבָאה ,סָאד קידנרעה ,ךיא ןוא ,בצמ רעזנוא .ןגעװ גיניק רַאה םעד ןיז עידומ ףרַאד ןעמ זַא ,רעטיר יד ןשיוצ ןעמ טסעומש ןָא טניײה ןופ טשינ לײװ--טגָאזעג רעניוו .טיל רעד טָאה--טגיילעגרעּביא ךיז גנַאל ןיוש ּבָאה ןיא--
 טױט ןכעלרעּפנײשַאּבַא טימ טקעמש סָאד זַא ,טגָאועג טָאה עטס -ָארַאטס רעה רעד סָאװ ,טרעהעג טָאה ריא--ןפורעגסיוא ַאּבָאלג -ַאז טָאה -!קפס םוש ןָא ןעגנערּבמוא ךייא טעוו'מ רעּבָא--

| 
 ףענױלַאב למיה ןיא רע טעװ ,טשינ ּביוא ןוא ,ןריפכרוד םולשּב רע טעוו ,ןלעװ טעװ טָאג זַא --טגָאזעג סוניגנָאל רעה טָאה--לרעדורּפ ,זיא סָאװ ָאט--
 2 .טגָאזעג ַאּבָאלגַאז טָאה-- ?ּפָארַא ןעניז ןופ ריא טגעז ,שטנעמ .ןוטנָא נושמ-התימ ַא ןוא ןקיניײּפ -רַאפ םייונע טימ ,ןּפַאֿכ ךייא ןעמ טעװ טשרעוצ רעּבָא-- .
 | ,םיטש רעקיצרַאה ןייז טימ טרעפ .טנעעג רעניװטיל רעד טָאה--לרעדורב ,ןייג לעװ ךיא--
 -.טרזחעגרעּביא רעניװטיל רעד טָאה--!ןייג לעװ ךיא- | י ,בורג ַא ןיא סקַאל ַא יװ ,זנוא םורַא ןּבָארגעגמורַא ךיז ןּבָאה ײז ,ןסָאשרעד ליפ ַא טימ םיא טלָאװ'מ לי ,ןגיולפעגכרוד טשינ ךיוא טלָאװ לגיופ ַא--
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 רימ טָאה רע סָאװ ,,ראפרעד קנַאד ַא קידלוש טָאג ןיּב ךיא }

 .ןײז וצ םייקמ רדנ םעד טּביולרעד -!

 יסיוא ַאנָאלנַאו טָאה--!וַא רָאנ םיא טקוק ,רָאנ טעז ,ונ---

 םעד דלַאב רעסעט טסייה ,ױזַא ּביוא--רעטלּפייווצרַאפ ַא ןפורעג

 ןקַאזָאק יד ןשיװצ סַאמרַאה ַא ןופ ןוא ןקַאהּפָארַא ךיז ּפָאק

 ןשיװ) ןענָאק ריצ טעװ ןפוא אזַא ףױא רָאנ לייוװ ,ןסישנײרַא

 .ןֿכירקֿכרוד יז
| 

 לעניושיל רעד טָאה--!ןשננעמ עטוג ,ריּפ טּביולרעד ,ונ--

 : | .טנעה יד קידנגיילפיונוצ ,טגָאזעג

 לעװ ךיא ?ײװ ,ןייג משינ ןײלַא טעװ ריא !ןיינ ,ָא--

 .טגָאזעג יקסוטעשקס טָאה--ךייא טימ ןיג ךיוא

 לעגוצ יקמוו;;יזעלָאװ טָאה--ךייא טימ ךיוא ייג ךיא ןוא--

 .לדרעװש ןרעּביא קידנּפַאלק ,ןּבעג

 ןפורעגסיוא טָאה- !ןפערט ןלױק יד ןיוש ךייא ןלָאז--

 ןפערט ןליוק יד ךייא ןלָאז--ּפָאק ןרַאפ ךיז קידנּפַאֿכנָא ,ַאּבָאלגַאז

 ךָאנ .תורובג ערעייא טימ ,"!ךיוא ךיא ,ךיוא ךיא ; רעייא טימ/

 -עג טשינ !ןלױק קינײװ ,תונּברק קינײװ ,טולּב יז ןּבָאה קיגײװ

 רערעכיז ךָאנ ןליו ײז ,ָאד ךיז טוט סע סָאװ ,סָאד ייז גונ

 טזָאל ןוא לװײכ םוצ עשז-טייג ןעײרדּפָארַא ךיז רעזלעה יד

 | ייןרעװ ריא טלָאז טקַאהעצ זַא ,ור וצ ךימ

 ןעיירד ןעמינעג ךיז רֶע טָאה רעטרעװ עקיזָאד יד ייּב

 .ףרוטמ ַא יװ ,טלעצעג ןרעּביא

 ּבָאה ךיא לייוו--ןפורעגסיוא רע טָאה--ךימ טפָארטש טָאג--

 ןּבעל וצ טָאטשנָא ,תוחור טימ אתורבח ןיא טזָאלעגנײרַא ךיז

 ףױא טוג .ןשטנעמ עטצעזעג ןופ עינַאּפמָאק רעֿכעלרע ןַא ןיא

 !ױזַא רימ
| | 

 טימ טלעצעג ןרעביא טנַאפשעג ךָאנ רע טָאה עלייװ ַא

 -עשקס רַאפ טלעטשעגּפָא ךיז רע סָאה ףוס םוצ ,טירש עקילייא

 םיא קידנקוק ןוא ןטניה ףיא טנעה יד טגיײלרַאפ טָאה ,ןיקסוט

 ןעּפַאס קידהמיא ןעמינעג רע טָאה ,ןײרַא ןגיוא יד ןיא

 טמדור ריא סָאװ ,ןוטעג סנױזַא ךייא ךיא ּבָאה סָאװ--

 ;ךימ
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 סָאװ-טרעפטנעעג רעטיר רעד טָאה--ןטיה סָאג לָאז
 | ?ןייא ךייא טלַאפ

 שודיח ,ןֿכַאז עֿכלעזַא סיוא טנַארט ַאטנעיּפיּבדָאּפ רעה זַא--
 ,טסיופ רעד ןיא לֿכש טַאהעג קידנעטש טָאה רע !טשינ ךיז ךיא
 עטסערג יײרד יד ןופ ּפעק יד טקַאהעגּפָא טָאה רע טײז ןוא
 ..רעטרעפ ַא ןרָאװעג ןײלַא רע זיא ,ןקרעט יד ןשיװצ םינלטּב

 .טקַאהעגרעּביא רעניוטיל רעד טָאה--!ןרעה וצ סואימ-- |
 ַאּבָאלגַאז טָאה--טשינ ךיז ךיא שודיח םיא ףױא ךיוא--

 א טעװ רע--.ןיקסוָאידָאלָאװ ףיוא קידנזייוונָא ,טגָאזעג רעטייוו
 ןעּפעשטוצ ךיז רעדָא ,ןעגנירּפשנײרַא עװעלָאֿכ יד ןיא קאזאק
 ,ןֿפירקֿפרוד עלַא זנוא ןופ רעֿבכיג טעװ רע ןוא ,ןויױה ענייז וצ
 רעּבָא-טרעטיײלעג טשינ טסיײג רעקילײה רעד טָאה עדײּב יז
 ךָאנ יז טיג ,תעגושמ ןופ ןטלַאהקירוצ ייז טָאטשנָא ,ריא זַא
 .יז ַא ףיוא ריפ עלַא זנוא טליװ ןוא ןילַא ךָאנ טייג ,קשח וצ
 .רַאפ םוצ טשינ טושּפ ...ןיוש זיא סָאד--ןלעטשסיוא טיוט ןרעֿכ
 ןופ ףיורעד טֿכירעג טשינ ךיז ּבָאה'כ ,לװייט םוצ ,ופט !ןייטש .

 ַא רַאפ ןטלַאהעג טָאה ןײלַא טשריפ רעד ןֿכלעװ ,ריציּפָא ןַא
 | | ,רעטיר ןטצעזעג

 מ יקסוטעשקס טנערפעג טָאה--!ריפ עלַא טסײה סָאװ--
 ..?ןלעװ ךיוא ריא טלָאװ--.רעטשודיחרַאפ

 יד טימ ךיז קידנגָאלש ,ןגירשעג ַאּבָאלגַאז טָאה--!יאדוא--
 רעצימע בא .ןײג ךױא לעװ ךיא--טסורּב רעד ףיוא ןטסיופ
 ,ןייג ךיוא ךיא לעװ ,םענייאניא עלַא רעדָא ,ןיג טעװ ךייא ןופ
 8 ףױא ךימ טעװ'ס .ּפעק ערעיײא ףױא ןלַאפ טולּב ןימ לָאז
 ,ןרבח וצ ךיז ןעמעװ טימ ןענרעלנָא לָאמ ןטייווצ

 ,ןפורעגסיוא יקסוטעשקס טָאה--!ךייא לָאז סע זַא--
 ,סמערָא יד ןיא ןלַאפ ןעמונעג ךיז ןּבָאה טרעטיר יירד יד

 .ַאסעג טָאה רע ןוא ,ןעװעג זייּב תמא ןַא ףױא זיא רע רעּפָא
 | :קידנגָאז ,טנעה יד טימ ייז ןסױטשעגּפָא ןוא טעּפ

 עשלַאפ ערעייא ןּבָאה טשינ ףרַאד ךיא !לוװײט םוצ טייג--
 !ןשוק

 .רַאה ןיה ןסָאש ןפורעגנָא ךיז ןרעיומ יד ףױא ןּבָאה ָאד
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 / :טגָאועג ןוא טלעטשעגּפָא ךיז טָאה ַאבָאלנוז ,ןסקיכ ןוא ?פַאֿפ
 : !טייג !ריא טָאה {ריא טָאה-=
 -ַאּב יקכוטעשקס טָאה--יירעסיש עכעלנייוועג ַא זיא סָאד--

 : | | .טקרטֿב

 -עג ךיז ץישטֿכַאלש רעד טָאה--!יירעסיש עֿכעלנייװעג 16---

 ײמרַא עּבלַאה ַא .קיניײװ ךָאנ ייז זיא .סָאד !אּברדא ,ונ--,טצייל
 ןוא ,ןעמוקעגמוא יירעסיש רעֿכעלנײװעג רעקיזָאד רעד ןופ קיצ
 .זָאנ רעד טימ ריא ףױא ןיוש ןעיירד יז

 .טגָאזעג ַאטנעיּפיּבדָאּפ רעה טָאה--ךייא טקִיורַאג--
 פייװ--ןוטעג יירשעג ַא ַאּבָאלגַאז טָאה--!רעסעּב טגייווש--

 יד טֿכַארטעגטױא סָאד טָאה ריא .בײח דעטסערג רעד טנעז ידי

 ךיא ןיּב ,שירָאנ טשינ ןיא יז בוא סָאװ ,גנומעגרעטנוא עקיזָאד

 | !רַאג ׂש
 -עג סוניגנָאל רעה טָאה--!לרעדורּב ,ןייג לעװ ךיא ןוא--

 | ,טרעפסנפ

 ןסָאװרַאּפ סייו'כ ןוא !ןײג טעװ ריא {ןייג טעװ ריא--
 לייו ,רובג ַא ןוכ לעטשנָא םעד ןכַאמ טשינ רָאנ טלָאז ר
 ריא ןוא ןרעֿכַאשרַאפ וצ ףיא תועינצ טָאה ריא .ךייא ןעק'ט
 עלַא ןופ רעטסגרע רעד ,ןּבָארג ןופ ןגָארטוצסױרַא יז ךיז טלייא
 ,הנוז ַא טושּפ טנעז ריא ןרעטסעּב רעד טשינ ,ריא טנעז רעטיר
 טָא !טָאג ןופ הללק ַא !ופט !תועינצ ריא טימ טלדנַאה סָאװ
 ךיז טליו ךייא רָאנ ,ןײג ךייא ךיז טליו גיניק םוצ טשינ !סָאװ
 זיא טָא ,דלעפ ןפיוא דרעפ ַא יװ ,רעפרעד יד רעּביא ןעשזריה
 וצ תועינצ טָאה סָאװ ,רעטיר ַא ףיוא קוק ַא טיג-רעטיר ַא
 רימ זיא טָאג יװ ,שינעקישנָא ןייר ַא ,שינעקישנָא ַא ,ןּכױקרַאט |

 י !ביל

 -רַאפ ,ןפורצגסיוא סוניגנָאל רעה טָאה-!ןרעה וצ סואימ--
 | | ןרעױא יד ךיז קידנּפָאטש

 -עג טסנרע יקסוטעשקס טָאה-!ןגירק וצ ךיז ףיוא טרעה--
 .ןוט טֿפַארט ַא אפוג ןינע ןגעװ רעסעּב רימָאל-טגָאז

 -ַאטסָאנסַארק רעד ןפורעגנָא ךיז טָאה-!טָאג ייּב רעװש'ֿכ-
 ךיז רעטשודיחרַאפ ַא טציא זיּב טָאה רעֿפלעװ ,עטסטרעכס רעװ
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 ָאד טסיזמוא ,ןעמיטשַאּפ טשינרָאג רימ ןענָאק טשריפ ןָא רעבָא ,ךַאז עסיורג ַא זיא סָאד-.תונעט סַאּבָּפלגָאז רעה ופ טרעהעגוע
 ןַאלּפ רעיא וצ ןגָאז טעװ רע סָצװ ןרעה ןוה םיא וצ ןײג ךימָאל .ךיז ייּב יאדוא טציא זיא טשריפ רעד .ןלעפַאב יד ןֿכרָאה טזֹומ ןוא טסניד ןיא טנעז ריא ,ךיז ןרעּפמַא סָאד

 | י ,רעכיג סָאװ ןייג רימָאל - .םינּפ ןיז טרעט ילעגסיוא טָאה גנונפקה א ןומ טגהזעג ַאּבָאלגַאז טָאה-!ךיא סָאװ ענעגייא סָאד-
 .טזערג ןייא ןייק טנירגעג טשינ טָאה ,דרעפ יד ךרוד ןטערט .עצ רעדָא סעלּכַארג טימ ןּבָארגעצ ןעװעג זיא סָאװ ,דרע רעד ףיוא :הברוח ןייא יו ןעזעגסיוא טָאה אפוג ץַאלּפ רעד .ןצנַאש עֿכעלטניײּפ עטסטנעָאנ יד ןגעקַא טעּברַאעג רעווש ןּבָאה עֿכלעװ ,רענלעז עטױר ןוא עלעג ןופ ןעײר ןגיל ןעזעג ןעמ טָאה | יז רַאפ ןוא ,רונש-ךיור עכעליולּב ,עגנַאל ַא ןגיוצעג .סעטַאמש ענעגױצעגרעדנַאנַאפ עקיזָאד יד רעּביא ךי סטָאה טציא ךיוא ןוא ,טֿכַאנײב ןוא גָאטייב ,ןכָאװ עצנַאג ןטלַאהעגנָא טּפָא טָאה עכלעוו ,יירנסיש רעד ןופ ןציש טנָאקעג ןּבָאה סָאװ ,םיצפח םינימה לּכ ןוז ןטלעצעג ןופ ןלייט ,טנגעװ טלעטשעגנָא ןעװעג יז ףיוא ןענעז ליפ ױזַא ,ןעגנָאהעגנָא ןעוועג יז ףיוא ןענעז ןצלעּפ ןוא טידגּב עקירילָאק ,עטלַא ליפ ױזַא ,ןדױּב-דירַאי יװ ןעזעגסיוא סנטייורעד ןופ ןבָאה עֿכלעװ ,ןרעױמ יד ײב ןעװעג זיא לייח סָאד ןצנַאש עשיקַאזָאק יד ןופ ןלױק ןלַאפעג ןױש ןענעז סע ןכלעװ ףיוא ,ץַאלּפ ןכרוד ןעגנגגעו ןוא סיורצ ןענעז יז
 ימ ,ןליוק-ןטַאמר ַאה עטרעװַאשזרַאפ ןיוש לײש ןטסערג םוצ טענרעזייא ןופ ךעלעקפוק ןעזעג םוטעמוא ןעמ טָאה רעגָא רַאפ -,רעד ,רענלעז יד רַאפ ןײּפש ףיוא ןעמונעגוצ דלאב ןעמ טָאה ררעפ עטעגרהעג סעדעי לײװ ,ןעזעג טשינ ץעגרע ןיא ןעמ טָאה םירגּפ עשידרעפ ןיק .ןוז רעד ףיוא ןרָאװעג סייוו ןענ -עז סָאװ ,רענייּב עטעשזירגעגמורַא ןופ ןסיוטש רעדָא ,רעסעפ ,ןטַאמרַאה ,סנגעו עטקַאהעצ ןיפ ךעלקיטש ןגעלעג ןענעז טרָאד ןוא ָאד ,םירבק ןוא סמענורב ןּבָארג םייב דרע רנטנכױהעגנָא שירפ ןופ ךעלנרעב טרַאטשעגסױרַא ןּבָאה טרָאד ןוא ָאד
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 ידרע חטש ןקיזָאד םעד ןטָאשרַאפ ךעלגעט-גָאט טָאהמ עּכלעו

 ףױא ןעזעגנָא ןעמ טָאה רעגנוה םעד ןוא המחלמ ערעװש יד

 יעסערג טנגעגַאּב רענלעז ערעזנוא ןּבָאה קידנעייג .טירש ןדעי

 -עג רעדָא ןּבָאה עֿכלעװ ,רענלעז ןופ סעּפוק ערענעלק ןוא ער

 ףליה וצ טלייאעג רעדָא ,עטעגרהעג רעדָא עטעדנּוװרַאּפ ןגָארט

 רעמינּפ סנעמעלַא ןוא--ןרעיונ יד ףיוא םירבח עטרעטַאמרַאפ יד

 -נערטש יד ןוא--ןסקַאװַאּב ,ןלַאפעגנייא ,טֿפשוחרַאפ ןעוועג ןענעז

 ּפעק יד ,טקילפעצ ,ןסָאשעגּפָא השּבלה יד ,טציהרעד ןגיוא עג

 ךעלטיה טימ טָאטשנָא ,סעטַאמש עקיצומש טימ טקעדַאּב טפָא

 יא קידנליװ טשינ ןוא ,ןֿכָארּבעצ ןייז-ילּכ סָאד ,סמלעה ןוא

 ןופ ןרעװ טַײװ סע סָאװ ,עגַארּפ יד ןעמוקעג קנַאדעג ןפיוא

 ןטלַאהעגּפָא טציא ויּב ןּבָאה סָאװ ,םירוּבג לפייה ןקיזָאד םעד

 יייייווצ ,ךָאװ ַא ךָאנ רעּבירַא טעװ סע זַא ,תונוחצנ

 ןיוש--טגָאזעג עטסָארַאטס רעד טָאה--ןרעה עניימ ,טקוק--

 .גיניק םעד ןּבעג וצ ןסיװ וצ טיײצ ןיוש ,טייצ

 רעד טָאה--טנוה א יו ,ןייצ יד ןיוש טערישטש טיונ יד--

 | ,טרעפטנעעג רעטיר רעניילק

 דרעפ יד ןּבָאה ןלעװ רימ זַא ,ןײז טעװ סָאװ ןוא--

 ,טגערפעג יקסוטעשקס טָאה--?ןסעגעגּפיוא

 "עג סששריפ םוצ ןעמוקעגוצ ייז ןענעז קידנסעומש יױזַא

 רעד ןופ טייז רעטֿכער רעד ףױא ןענַאטשעג ןענעז סָאװ ,ןטלעצ

 סָאװ ,רעטייר-טסניד רָאּפַא ןעזעג טָאהמ עכלעװ רַאפ ,רעיומ -

 ןרעּביא ןלעּפַאב יד ןגָארטעצרעדנַאנַאפ ןעװעג זיא אדבוע רעײז

 -עג טימ ןרָאװעג טעמרָאקעג ןענעז סָאװ ,דרעפ ערעייז .רעגַאל

 יװ טנערּבעג קינייװעניא ייז טָאה סָאװ ,שיילפ-דרעפ ןטרעֿכױר

 ,טּפיהעגרעטנוא דליװ ןוא ןפרָאװעג ךיז ןּבָאה ,רעײפ ַא טימ

 זיא ױזַא .טרָא ןַא ףיוא ןייטשנייא ןפוא םושּב קידנליו טשינ

 -עז יז וַא סָאװ ,רעטייר עלַא ןופ דרעפ יד טימ ןעװעג ןיוש

 ןופ עדַאטס ַא זַא ,ןטֿכודעג ךיז טָאה אנוש ןגעקַא סױרַא ןענ

 -ןגעװש ,רעדלעפ יד ךרוד ךיז טגָארט ןרוטנעצָאּפיה רעדָא ןפירג

 ידרע רעד ףױא רעדײא ,טפול רעד ןיא רעמ קיד

134 



 עטסָארַאטס רעד טָאה-?טלעצעג ןיא טשריפ רעד זיא--
 .רעטייר יד ןופ םענייא טגערפעג

 רעטייר רעד טָאה--יקסמעישּפ רעה ןטימ טרָאד זיא רע--
 ,טרעפטנעעג

 -גדלעמנָא טשינ ,רעטשרע רעד ןירַא זיא עטסָארַאטס רעד
 -עג ןרַאפ ןטלַאהרַאפ ךיז ןּבָאה רעטיר ריפ יד ןוא--ךיז קיד
 ,טלעצ

 -עגקעװַא ךיז טנוװייל סָאד טָאה םורַא עלייוו ַא ןיא רעּבָא
 :ּפָאק םעד טקעטשעגטױרַא טָאה יקסמעישּפ רעה ןוא טרַאש ;

 .טגָאעג רע טָאה--ןעז ךייא ליו טשריפ רעד--
 ,ןחטּב טימ לופ טלעצעג ןיא ןיירַצ זיא .ַאבָאלגַאז רעה -

 -יײז ןלעװ טשינ טעװ טשריפ רעד זַא ,טפָאהעג טָאה רע לייוו
 טָאה רע ,טיוט ןרעכיז ַא ףױא ןלעטשסיױא רעטיר עטסעב ענ|

 ךיז ןזיװַאּב טעינ ךָאנ ןּבָאה ייז לי ,טַאהעג תועט ַא רעּבָא
 :טגָאועג טָאה רע יװ ,ןגיינרַאפ וצ םיא רַאפ

 רעיא ןגעװ טגָאזעג רימ טָאה עטסָארַאטס רעה רעד--
 ןטוג רעיא ןָא-םענ ךיא ןוא רעגַאל ןופ ןײגוצסױרַא טייקטיירג

 טשיג ןעמ ןָאק דנַאלרעטָאפ ןרַאפ ןברק ןרעסערג ןייק .ןוצר

 .ןעגנערּב
 טָאה--שינעּבױלרעד ַא ןטעּב ןעמוקעג רָאנ ןענעז רימ--

 . ןָאק טשריפ .רעקידענג רעד רָאנ לייוו--ןפורעגנָא ךיז יקסוטעשקס

 ,טולּב רעזנוא טימ ןעוועתּבה-ילעּב
 ?טריפעּבלַאז ןייג ,סע טסייה ,ריא טליוװ--

 ןליוו ײז--טגָאזעג ַאּבָאלגַאז טָאה--!טשריפ רעה רעקידענג--
 ןעמוקעג טשינ ןיּב5 ,תודע ןיימ זיא טָאג ;טשינ ךיא ןוא ןײג

 ןוא ןטסנידרַאפ עניימ ןענָאמרעד טשינ ךיױא ןוא ןּבױל ךיז ָאד
 ןעמ זַא ,רַאפרעד רָאנ סע זיא ,ןענַאמרעד יי לעװ ךיא ּביוִא
 ןענעז רעטיר עסיורג .תונדחּפ ןיא ןייז דשוח טשינ ךימ לָאז

 .ופ ַאטנעיּפיּגדָאּפ רעה ןוא יקסװָאידָאלָאװ ,יקסוטעשקס רעה

 טיַאה ןיימ ןופ ןלַאפעג זיא רעֿכלעװ ,יַאלרוּב רעּבָא ,יקשיקישימ

 ךיא זיא (תונוחצנ עקירעּביא עניימ ןגעװ קידנדער טשינ ןיוש)

 -ַאב ,ןטוּבָאדרָאּב רַאפ רענעלק טשינ ,רענלעז רעסיורג ַא ןעװעג
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 ןיא זַא ,ךיא ןיימ רעּבירעד--ּפעק-ןרַאשטנַאי יירד יד ןוא ןענוה
 .רעּבָא .ערעדנַא ןופ רעגרע טשינ ךיא ןיּב תורובג עֿכעלרעטיר
 ןייק .תעגושמ שרעדנַא סעפע ןוא ,הרובג זיא שרעדנַא סעּפע
 טשינ רימ ןלעװ דרע רעד ףױא ןוא ,טשינ רימ ןּבָאה לגילפ
 | | | ,רעֿפיז זיא סָאד --ןֿכירקֿכרוד

 ' ר ?טשינ טייג ריא זַא ,סע טסייה--
 בָאה'5ֿ רעבָא .ןײג טשינ ליװ ךיא זַא ,טזָאזעג ּבָאה'כ--

 ןיוש ךימ טָאה טָאג ביֹוא .טשינ ײג ךיא זַא ,טגָאזעג טשינ
 ןיב ןױש ךיא זומ ,אתורבח רעײז טימ טפָארטשעג לָאמניײא
 טעװ ,הרצ ַא ןיא ןייז ןלעװ רימ ּביוא .ןּבילּב ריא ןיא טוט
 סָאװ ,טשינ רָאנ סיײװ'כ ,ןעמוק ץונוצ ךָאנ דרעוװש סַאּבָאלגַאז
 ןלעװ ריפ רימ סָאװ ,ןופרעד ןעמוקסױרַא טעװ סע ןצונ ַא רַאפ
 טשריפ רעה רעקידענג רעד זַא ,חוטּב ןיּב ךיא ןוא ,ןעמוקמוא

 -בזאלרעד טשינ ,ןדנעווּוצּפָא זנוא ןופ טוט סעד ןקיליװַאּב טעוו
 יב /.גנומעגרעטנוא רעקיניזמוא ַאזַא וצ קיד

 .טנעעג טשריפ רעד טָאה--ריא טנעז רבח רעטוג ַא--
 טליװ ריא סָאװ ,טײז רעיא ןופ סע זיא ןייפ רעייז ןוא-טרעפ
 רימ ןיא ןוחטּב רעיא ןיא רעּבָא ,ןזָאלרַאפ טשינ טניירפ ערעייא
  .ןָא ךיא םענ ןּברק רעיא לייװ ,טאהעג תועט ַא ריא טָאה

 ןוא ןוטעג םורּב ַא ַאבָאלגַאז טָאה-!טנוה רעד טרגּפעג-
 וי - .  .קיטנעהּפָא ןרָאװעג

 ,יעלריפ ,ןַאלעטשַאק רעולעּב רעד זיא עגר רעד ןיא
 ,טלעצעג ןיא ןעמוקעגנײרַא

 ןּבָאה ןטטנעמ עגַײמ--טגָאזעג רע טָאה-טשריּפ רעקידענג--
 עקיטנײה יד ףױא זַא ,טלייצרעד רעֿכלעװ  ,קַאזָאק א טּפַאֿכעג
 י | ,םרוטש ַא ךיז טיירג טֿכַאנ

 טשריפ רעד טָאה-העידי ַא טַאהעג ןיוש ךיוא ּבָאה ךיא--
 ןטימ ןלייאוצ רָאנ ךיז ןעמ לָאז--טיירג זיא ץלַא-.טרעפטנעעג
 2 0 ,ןרעיומ עיינ יד ןטישנָא

 ,טקידנערַאפ טעמּכ ןיוש ןענעז ייז--
 ןלעװ טנװָא ןויב -,טגָאזעג טשריפ רעד טָאה-!טוג זיא--

 .ל י ןגָארטרעּבירַא ךיז רימ
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 :רעטיר ריפ יד ּוצ טדנעװעג ךיז רע טָאה ךָאנרעד
 טעװ ,ערעטסניפ ַא ןייז טעװ טֿכַאנ יד זַא ,םרוטש ןֿכָאנ--

 ,ןײגוצסױרַא טייצ עטסעּב יד ןייז

 -ידענג-- -טגָאזעג ןַאלעטשַאק רעזלעּב רעד טָאה--?שטייטס-- |

 ןלַאפסױרַא ןַא וצ טיירג ריא ,טשריפ רעק

 טשריפ רעד טָאה--רעדנוזַאּב ןייז טעװ לַאפסױרַא ןַא--
 ןדער טציא רעּבָא ,ןריפנָא םיא טימ לעװ ןײלַא ךיא--טרעּפטנעעג

 רעטנוא ךיז ןעמעג ןרעה עקיזָאד יד .שרעדנַא סעפע ןגעװ רימ
 -יק םעד ןּבעג וצ ןסיװ וצ ןוא אנוש ןכרוד ךיז ןענעבנגוצֿכרוד
 ,בצמ רעזנוא ןגעװ גינ

 טנפעעג .טָאה רעו ,ןרָאװעג טפילּברַאפ זיא ןַאלעטשַאק רעד =
 .רעטיר יד ףױא טקוקעג ןוא ןגיוא יד

 ַאזַא .טייקנדירפוצ טימ ןוטעג לֿכײמש ַא טָאה טשריפ רעד |
 ןעו ,תחנ ןּבילקעג טָאה רע זַא ,טַאהעג ןיוש רע טָאה עֿבט

 ,רענלעז ענייז טרעדנּוװַאּב טָאה'מ

 ךָאנ ןענעז--טגָאזעג ןַאלעטשַאק רעד טָאה--!רעניײמ טָאג--
 ךיא !רענײמ טָאג ?טלעװ רעד ףיוא רעצרעה עֿכלעזַא ןַארַאפ
 י . .ייןדערּפָא טשינ שינעגַאװ ןקיזָאד םעד ןופ ךייא לעװ

 טָאה רע רעּבָא--סעּכ ןופ ןרָאװעג טיור זיא ַאּבָאלגַאז רעה
 ןוא ,רעּב ַא יװ טעּפַאסעג רָאנ טָאה רע ,טגָאזעג טשינרָאג ןיוש

 ןפורעגנָא ךיז ןוא טֿכַארטרַאפ עלײװ ַא ךיז טָאה טעריפ רעד
 | ;ןושלה הזּב

 טולּב רעיא ןדנעװשרַאפ טסיזמוא טשינ רעּבָא ליו ךיא--
 ריפ עלַא טלָאז ריא זַא ,ףיורעד םיּכסמ טשינ ןיּב ךיא ןוא
 ןלעװ יײז בױא ;רענײא ןייג טעװ טשרעוצ .לָאמַא טימ ןײגסױרַא
 וצ טימרעד ךיז ןעמיוזרַאפ טשינ ײז ןלעװ ,ןעגנערּבמוא םיא
 ןופ טיוט ןטימ טמירַאּב לָאמַא ןיוש ךיז ןּבָאה ייז יװ ,ןעמירַאּב
 .טּפַאכעג ווּוװל ייּב שזַא ןּבָאה יז ןֿכלעװ ,םענײמ רעניד םענעי
 .ןייג טעװ ,ןעגנערּבמוא ןטשרע םעד ןלעװ יײז ,סע טסייה ,ּבױא
 רעטירד רעד ,ןייז קיטױנ טעוו'ס ּבױא ,ךָאנרעד ,רעטייווצ רעד
 ךרודַא טעװ רעטשרע דעד זַא ,ןייז ןָאק'ס רעּבָא .רעטרעפ ןוא
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 ףיוג ןלעטשסישו ערערננ טשינ ךיא ליװ לַאפ ַאזא ןיא-- --םולשצ

 ,טיוט ןטסיזמוא - ןַא

 רעגרעגיננ = יקסוטעשקפ טָאה--..טשריפ רעה רעקידענג --

 .טקַאה

 ףרַאש יט;רני טָאה--לעפַאּב ןוא ןליוו ןיימ זיא ױזַא--

 ,ךיא רעלקרעל ,ןֿכַאמ וצ םולש ךייא ןשיװצ ידּכ ןיא--.טגָאזעג

 רעטשרע רעד טָאה סָאװ ,רעד סױרַא טעװ רעטשרע רעד זַא

 יי .ןטָאּבעגנָא ךיז

 ַא טימ טגָאועג סו;יגנָא רעה טָאה--!ךיא ןיִּב סָאד--

 | | .םינּפ ןקידנלַארטש

 ןַײז טעװ טכַאנ יד בוא ,םרוטש ןֿכָאנ ,טנװָא ןיא טנייה--

 .םוצ ווירּב םוש ןייק--.ןּבעזעגוצ טשריפ רעז טָאה--ערעטסניפ ַא

 ריא טעװ ,טעז ריא סָאװ ,סָאד ?ּבעגטימ טשינ ךיא לעװ גיניק

 | .ֿפײצ םוצ טענגיס ַא ןעמענ רָאנ טעװ ריא---ןלייצרעד

 טגיינעג ךיז ןוא טענגיס םעד ןעמויעג טָאה ַאטנעיּפיּבדָאּפ

 ןעמונעגנָא ט:עה עדיײב טימ םיא טָאה רעֿכלעװ ,טשריפ ןרַאפ

 ךָאנרעד ןוא ,טייצ עסיװעג ַא ןטלַאהעג ןוא ןפיילש יד רַאפ

 ַא טימ טגָאזעג ןוא ּפָאק ןיא טשוקעג לָאמ רָאּפ ַא םיא רע טָאה

 :םיטש רעטרירעג

 ...רעדורּב ַא יו ,ןצרַאה םוצ טנעָאנ ױזַא רימ טנעז ריא-- |

 ,ןיגיניק עשילמיה רעזניא ןוא טָאג ןריפֿכרוד ןוא ןריפ ךייא לָאז

 !ןמא .רענלעז רעֿכעלטעג

 יָארַאטס רעװַאטסָאנסַארק רעד טגָאזעגֿכָאנ ןּכָאה--!ןמא-- |

 .ןַאלעטשַאק רעזלעּב רעד ןוא יקסמעישּפ רעה ,עטס

 סָאד ליוװ--ןגיוא יד ןיא ןרערט טַאהעג טָאה טשריפ רעד

 -עג ןּבָאה ערעדנַא--רעטיר יד וצ רעטָאפ רָעתמא ןַא ןעװעג ויא

 -יצ ַא טלסיײײרטעגפיוא טָאה ףוג סָאטנעיּפיּבדָאּפ רעה ןוא ,טנייוו

 . ,רענייּב יד רעּביא ךרוד םיא זיא םַאלפ ַא ןוא--דיירפ ןופ רעט

 .טימ ןעמונעגכרוד טָאה ןּברק ַא ןרעװ וצ בורקּב גנונפָאה יד ןוא

 .עשידלעה ןוא עקינעטרעטנוא ,ענייר עקיזָאד יד החְמִׂש רעפיט ַא

 | ,המשנ
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 -לעפ רעד טָאה-!ןּבירש ךייא ןגעװ טעװ עטֿכישעג יד-

 | ,ןגירשעגסיוא ןַאלעטשַאק ךעז
 דובּכ רעזנוא רַאפ טשינ ,ןגעװ דובכ רעזנוא ראפ טשינ= =-|
 ךיז טשריפ רעד* טָאה-טָאג ,ןגעװ דובּכ ןייד רַאפ רַאג ןגעװ

 ,ןײטַאל ףיוא ןפורעגנָא

 ,טלעצעג ןופ סױרצ ןענעז רעטיר יד
 טלַאה ןוא טּפַאכעגנָא לגרָאג ןרַאכ ךימ טָאה סעּפע ,ופט-+

 ערעטיּב ךָאנ יװ ,רעטיּב ױזַא רימ זיא לימ ןיא ןוא ,ךיֿפ
 זַא-רדסּכ ןסיש ענעי ןוא--טגָאזעג ַאּבָאלגַאז טָאה-.רעגֿכעטיירק
 -גזײװנָא ,טגָאזעג רע טָאה-!ןסישרעד ךייא ןלָאז םינָאלװיײט יד
 וצ רעװש ,יוא-.ןצנַאש עשיקַאזָאק עקידנרעכױר יד ףױא קיד

 ףיוא עקַאט ריא טעװ ,ןיגנָאל רעה .טלעװ רעד ףיוא ןּכעל

 זַא ..ןעמ-עשַאּב םיכאלמ יד ךייא עשז -ןלָאז ,..?ןיײגסױרַא רעֿכי

 !ןקיליטרַאפ סעמַאֿכ עקיזָאד .יד לָאז הפגמ ַא
 ,טגָאזעג סוניגנָאל רעה טָאה .ןדייש ךייא ןופ ךימ ןומ'כ --

 //./ .טגערפעג ַאבָאלגַאז טָאה-?ריא טײג ּוװ !שטייטס-
 .,לרעדורּב ,ןייז הדותמ ךיז ,יקצעיװַאֿכ:מ זדנָאיסק ם.צ-

 ,המשנ עקידניז יד ןרעטיילסיױא ףרנד ןעמ
 קעװַא ךיג סוניגנָאל רעה זיא רעטרעװ עקיזָאד יד ייּב

 יד וצ ןוטעג-רעק ַא ךיז ןּבָאה רעדיװ יײז ןוא ,סָאלש סוצ
 -רַאפ יו ןעװעג ןענעז יקסװוָאידָאלָאװ ןוא יקסוטעשלס .ןרעיומ

 -עג טָאה ַאּבָאלגַאז רעה ןוא ,ןגיװשעג ןּבָאה יײז ןוא עטמס
 | | ;טגָאז

 טשינ ךיז ּבָאה'כ ,לגרָאג ןרַאפ רדסּכ ךימ טלַאה סעּפע--
 רעד זיא סָאד רעּבָא ,ןוט-ײװ ױזַא רימ טעװ סע זַא ,טכירעג
 -ּפָא רעצימע סָאד רימ לָאז-!טלעװ רעד ףיֹוא קידצ רעטסערג
 טָאג !טָאג ,ָא .קסיּפ ןיא ןעגנַאלרעד םיא ךיא לעװ ,ןענעקײל
 .,ןטלַאהקירוצ טעוו ןַאלעטשַאק רעזלעּב רעד זַא ,טניימעג ּבָאה'כ
 טָאה לייט רעד .לקייּפ ןטימ טקױּפעגוצ רָאג רע טָאה לייוורעד
 טעװ (רע טגָצז) עטכישעג יד !סרוקיּפא ןקיזָאד םעד ןגָארטעגנָא

 רעּבָא ,ןּבירש ןיילַא םיא ןגעװ יז לָאז .ןּבײרש ךייא ןגעװו
 .ןײלַא רע טייג סָאװרַאפ ןוא .טיוה סניגנָאל רעה ףיוא טשינ
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 ַא יװ ,סיפ יד ףױא רע טָאה רעגניפ סקעז ֹוצ !סױרַא טשינ
 ,ךייא גָאז'5 .ןעמוקנָא רעגנירג ןייג סָאד םיא טעװ ,רעניװלַאק !

 .יא'ס ןוא טלעװ רעד ףיא רעגרע לָאמַא סָאװ טרעװ סע זַא

 קע זַא ,תואיבנ טגָאז יקסווָאקּבַאשז זדנָאיסק סָאװ ,תמא אמתסמ
 -רעד ןוא ,ןרעיומ יד ייּב ןציז לסיג ַא רימָאל .ןָא טקור טלעוו
 םינּפ-לּכ-לע טניירפ רעזנוא ידּכ ,סָאלש ןיא ןייג רימ ןלעװ ךָאנ
 .עינַאּפמָאק רעזנוא טימ ןייז וצ חמשמ טנוװָא ןויּב

 עצנַאג יד יודו רעד ךָאנ טָאה ַאלנעיפיּבדָאּפ רעה רעּבָא
 ןיא טשרע ןויװַאּב ךיז טָאה רע ;תולפת ןיא טֿכַארּבַאפ טייצ
 .קערש יד ןופ רענײא ןעװעג זיא רעֿכלעװ ,םרוטש םוצ טנוװָא
 ןעװ ,טלָאמעד דָארג ןפירגעגנָא ןּבָאה ןקָאזָאק יד לייוו ,עטסֿפעל
 -עגרעּבירַא ךיז ןּבָאה סנגעװ יד ןופ ןטַאמרַאה יד ,תולייח יד

 .עג ךיז טָאה עליו ַא .ןרעיומ ענעטָאשעגנָא-ײנ יד וצ ןגָארט
 רעטנוא ןגייב ךיז ןלעװ תוחוּכ עשיליוּפ ץּפַאנק יד זַא ,ןטכוד
 עשיליופ יד .םיאנוש טנזיױט טרעדנוה ייווצ יד ןופ אשמ רעד

 עֿכעלטנײּפ יד סימ טשימעגפיונוצ טייו ױזַא ךיז ןּבָאה ןקלָאּפ
 יירד ןוא-טנעקרעד טשינ ענעגיײא ןּבָאה ענעגייא זַא ,ןקלָאּפ
 -נָא טָאה יקצינלעמכ .טליונקעגפיונוצ יוזַא ךיז ייז ןּבָאה לָאמ

 -לָאֹּפ ענעגייא יד ןוא ןַאֿכ רעד לייו ,תוחוּכ עלַא טגנערטשעג
 -צעל רעד ןייז טעװ סָאד זַא ,טגָאזעגגָא םיא ןּבָאה סעקינוװָאק
 עטרעגַאלַאּב יד ןעמ טעװ ןָא טציא ןּופ זַא ןוא םרוטש רעט
 ןענעז רעטעּפש העש ירד טימ רעּבָא .רעגנוה טימ ןקינייּפ רָאנ
 עֿכעלקערש עֿכלעזַא טימ ןרָאװעג ןסױטשעגּפָא סעקַאטַא עלַא

 קיצרעּפ זיּב סָאד ,תועידי ןעועג ןענעז רעטעּפש זַא ,תודבא
 .טֿכַאלש רעקיזדד רעד ןיא ןלַאפעג ןייז ןלָאז םיאנוש טנזיוט
 ַא ןפרָאװעג ןעמ טָאה טֿפַאלש רעד ךָאנ זַא ,רעכיז זיא סנייא

 זיא סָאד זַא ןוא-טשריפ ןופ סיפ יד וצ ןענָאפ סיוטש ןצנַאג
 סע ןֿכלעװ ךָאנ ,םרוטש רָעסיורג רעטצעל רעד ןעװעג תמאב
 ןיא ךיז ןּבָארגנײא ןֹופ ןטייצ ערערעװש ךָאנ ןעמוקעגנָא ןענעז
 ,ןסיש ןֿכעלרעחפיואמוא ןופ ,סנגעװ ןפַאֿרַאּפ ןופ ,ןרעיױמ יד
 | .רעגנוה ןוא טיונ

 םרוטש ןֿכָאנ ףכיּת טָאה ימערעי רעטרעטַאמרַאפמוא רעד
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 ,לַאפסױרַא ןַא ףיוא רענלעז עקידנלַאֿפ טייקדימ ןופ יד טריפעג
 יד רַאפ הלּפמ רעיײנ ַא טימ טקידנערַאפ ךיז טָאה רעכלעװ
 סרעגַאל יד טליהעגנייא טייקליטש ַא טָאה טשרע ךָאנרעד--םיאנוש

 | ,ןקַאזָאק ןוא ןקַאילָאּפ יד ןופ
 .עטנקלָאװרַאפ ַא רעּבָא ,עמערַאװ ַא ןעוװעג זיא טכַאנ יד

 טזײרּפשעג קיטכיזרָאּפ ןוצ ליטש ןּבָאה ןטלַאטשעג עצרַאװש .ריפ
 רעה :ןעװעג ןענייז סָאד .ןרעיומ יד ןופ קע ןקידחרזמ םוצ
 .יקסווָאידָאל;װ ןוא יקסוטעשקס ,ַאּבָאלגַאז ,סוניגנָאל

 יקסוטעשקס טָאה-ןלעטשרַאפ טוג וטסלָאז ןטעלָאטסיּפ יד--
 ייווצ .ןרעו טֿכײּפ טשינ לָאז רעװלוּפ רעד ידּכ-טעשטּפעשעג
 טסעוו וד ּבױא .טֿכַאנ עצנַאג יד טיירג ןײטש ןלעװ ןקלָאּפ
 .ףליה וצ ןלייא ריד רימ ןלעװ ,ןסישסיוא

 טָאה-!סױרַא גיוא ןַא ריד םענ שטָאכ ,רעטסניפ זיא'ס--
 .ןָאטעג-עשטּפעש ַא ַאּבָאלגַאז

 ,ןפורעגנָא ךיז סוניגנָאל רעה טָאה--רעסעּב זיא--
 .יסיּפע רעהיֿכ -טקַאהעגרעּביא יקסווָאידָאלָאװ טָאה--! ליטש--

 ...! טשינרָאג זיא'ס--ססוג ַא סיּפע טלֿכרָאֿכ סָאד--

 2 .דלַאװ םוצ ןעמוקוצ רָאנ טסלָאז וד יּבַא-

 קידנעלסיירש ,טצפיזעג ַאבָאלגַאז טָאד-!טָאג !טָאג ָא-
 .תחדק ַא ןיא יװ ךיז

 ןגָאט טעװ םורַא חעש יירד ןיא--
 .טגָאזעג סוניגנָאל טָאה--!טייצ ןיוש זיא ױזַא ּביוא--
 "עג ַא טימ טגָאזעגֿכָאנ יקסוטעשקס טָאה-!טייצ !טייצ-

 !טָאג טימ ייג--.םיטש רעטקיטש
 !טָאג טימ !טָאג טימ--

 בָאה ךיא בוא לחומ טייז ןוא ,טנוזעג ,רעדירּב ,טייז- |
 .טקידלושרַאפ ךייא ןופ ןצימע רַאפ ךיז

 ַאבָאלגַאז טָאה-!טָאג ָא !?טקידלושרַאפ ךיז טסָאה וד-= |
 .סמערָא יד ןיא םיא ךיז קידנפרַאװ ,ןפורעגסיוא

  יקסוטעשקס ןעמונעגמורַא םיא ןּבָאה ןרעדנַא ןֿכָאנ רענייא
 טקיטשרעדַא ןעװ ,טנעמָאמ א ןעוועג זיא'ס .יקסווָאידָאלָאװ ןוא
 .ןטסורּב עכעלרעטיר עקיזָאד יד טלסיירטעגפיוא טָאה ןצכולש
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 .טרירעג םגה ,קיאור ןעװעג זיא סוניגנמ7 רעה ןייא רָאנ
 .טרוחעגרעּביא לָאמַאכָאנ רע טָאה-! טנוזעג טייז--
 ךיז רע טָאה רעױמ רעד ןופ גערּב םוצ קידנעייגוצ ןוא

 ןעורעד ןעמ טָאה םורַא עלייוו א ןיא ,ןּבָארג ןיא טזָאלעגּפָארַא
 ךרוד לָאמַאכָאנ טָאה רע-גערּב ןטייווצ ןייז ףיוא טלַאטשעג ןייז
 ןרָאװעג םלענ זיא ןוא-םירבח ענייז טימ טנגעזעג ךיז ןֿכײצ ַא
 | | .שינרעטסניפ רעד ןיא

 -שיװ ןופ ךַאילש םעד ןוא עצישטשַאלַאז ןייק געוו ןשיװצ
 "עג טקַאהעגֿכרוד ןזיא סָאװ ,לדלעוו ַא ןסקַאװעג טָאה ץעיװָאינ
 ןוא ,סעקנָאל עקידנעייג טיירּב רעד ןיא ,עלָאמש ךרוד ןרָאװ
 טָאװ ,דלַאװ ןסיורג ןוא ןטֿכידעג ןטלַא ןַא טימ טקיניײרַאפ ךיז
 טרָאד-עצישטשָאלַאז רעטניה ןיּב טעה שזַא ןגיוצעג ךיז טָאה
 ,ןגירקוצכרוד ךיז ןסָאלשַאּב ַאטנעיּפיּבדַאּפ רעה טָאה ןיהַא

 ךיז ידּכ לייו ,תונּכס טימ לופ ןעװעג זיא געװ רעד
 יד ןייגכרוד טזומעג ןעמ טָאה דלַאװ םוצ זיּב ןגירקוצֿכרוד
 רעה רעּבָא ,רעגַאל ןשיקזָאק ןופ טייז רעד ןופ גנעל עצאַאג
 רעגַאל ןּבענ דָארג לייוו ,ןויּכּב ןּבילקעגסיוא םיא טָאה סוניגנאל
 ןכַאװ יד ןוא ןשטנעמ ךס ַא טיירדעג ךיז טכַאנ עצנַאג ַא ןּבָאה
 .עקידנעײגֿכרוד יד ףױא ןּבעגעג גנוטֿכַא ליפ יוזַא טשינ ןּבָאה
 .יגָאלּפןסקיװעג ,ןלַײה ,ןגעו ערעדנַא עלַא ןענייז ,סנקירעביא
 ןענייז עכלעו ,תורימש טיִמ טצעזַאב ןעװעג ןגעטש ןוא סרלט
 ןוא ,סעקינװָאקלָאּפ ,ןלוֲאטע ךרוד ןרָאװעג טרילָארטנָאק רדסּכ
 סעקנָאל יד ךרוד געװ ןגעװ .אפוג ןיקצינלעימֿכ ךרוד וליפא
 טשינ וליפא ןעמ טָאה ַאנעינג רעד ןופ גנעל רעד .ןיא ןוא

 -ירט-דרעפ עשירעטָאט יד ןּבָאה טרָאד לייוו ,ןטכארט טנָאקעג

 .דרעפ יד ייּב סגָאטרַאפ זיּב גנַאגרעטנוא-ןוז ןופ טכַאװעג רעּב
 ןוא עטערַאמכרַאפַא ,עמערעװ ַא ןעועג ןיא טכַאנ יד

 .טשינ ןעמ טָאה רעטייװ טירט ןעצ ףיוא זַא ,ערעטסניפ ַאזַא
 רעה ןרַאפ .םיוּב ַא ןליפַא רַאנ ,שטנעמ ַא ןיולּב טשינ ןעזרעד

 רעטייװצ רעד ןופ םגה ,ןעװעג טוג רעײז סָאד ויא ןיגנַאל
 -רָאֿפ ,ךעלעמַאּפ רעייז ןייג טוומעג ךיוא ןיילַא רע טָאה טייז
 רעדָא רעכעל יד ןופ םענייא ןיא ןלַאפוצנײרַא טשינ ידּכ . ,קיטכיז
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 עשיליוּפ יד טימ ןרָאװעג ןּבָארגעגסױא ןענייז עכלעו ,רעּבירג
 .דלעפ-טכַאלש ןופ חטש ןצנַאג ןפיוא טנעה עשיקַאוָאק ןוא

 . צטייװצ יד וצ זיּב טרַאּפשעגנָא רע טָאה ןפוא ַאזַא ףיוא
 - ןוא-טזָאלרַאפ טֿפַאנרַאפ דָארג טָאה'מ עכלעװ  ,ןרעיומ- עשילױּפ
 טייהרענעגיוּבעגנייא ךיז רע טָאה ןּבָארג ןכרוד קידנעײגרעּבירַא
 -ץגּפָא ךיז טָאה רע .ןצנַאש עשיקַאזָאק יד וצ ןייג טוָאלעג
 *צי .טסוּפ ןעװעג ןענעז ןצנַאש יד :טרעהעגנייא ןוא טלעטש
 ,םרוטש ןֿכָאנ ןרָאװעג טריפעגסיוא זיא סָאװ ,לַאפסױרַא סימער
 רעדָא ןענייז עכלעװ ,יקַאזָאק יד ןסױטשעגסױרַא ייז ןופ טָאה
 סרעּפרעק ךסַא .רעגַאל ןיא ןפָאלטנַא ןענייז ייז רעדָא ,ןלַאפעג

 עקיזָאד יד ןופ ןציּפש ןוא ןעגנַאהּפָארַא יד ףיוא ןגעלעג ןעגייז
 ןסױטשעגנָא עלײװ עדעי ךיז טָאה סוניגנָאל רעה ,ךעלגרעּב
 זיא ןוא ייז רעּביא טזײרּפשעגרעּבירַא טָאה רע ,םיגורה ףיוא
 .רעכַאװש ַא סיפע טָאה טייצ וצ טייצ ןופ .ןעגנַאגעג רעטייוו
 -ַאפעג יד ןופ עֿכנַאמ זַא ,טגָאזעג תודע ץלערקא רעדָא ץפיז
 | : | .ךָאנ ןּבעל ענעל

 טיצ רעּכלעװ ,חטש רעסיורג רעד זיא ןרעיומ יד רעטניה
 ןרָאװעג ןטָאשעגנָא זיא סָאװ ,ןּבָארג ןטייוצ םוצ זיּב שזַא ךיז
 ,םיגורה טימ טקעדַאּב ןעװעג ךיוא ,ןטנַאדנעמָאק יד ךרוד ךָאנ
 עדעי ףיוא ןוא ,רעמ ךָאנ ןעװעג ָאד זיא רעּבירג ןוא רעטעל

 סָאװ ,ךעלעקּפוקידרע ןענַאטשעג ןענייז טירש קילדנעצ רָאּפ
 ,ךעלטניּב-האובת ןופ םינּפֲַא טאהעג רעטסניפ רעד ןיא ןּבָאה

 םוטעמוא .טסוּפ ןעועג ןענייז ךעלעקּפוקידרע יד ךיוא רעּבָא |
 ןעמ .טָאה ץיגרע ןיא ,טייקליטש עטספיט יד טשרעהעג טָאה
 טשיג םענייק--שטנעמ ןייק טשינ ,רעייפ ןייק טשינ ןעזעג טשינ
 / .ענעלַאפעג ץוחַא ,,ץַאלּפ ןקילָאמַא ןצנַאג םעד ףיוא

 תומשנ יד רַאפ ןייז ללּפתמ ןעמונעג טָאה סוניגנָאל - רעה
 למרומעג סָאד .ןעגנַאגעג רעטייוו זיא ןוא ענעמוקעגמוא יד ןופ
 וצ זיּב שזַא טײלגַאּב םיא טָאה רעכלעוו ,רעגַאל ןשילוּפ ןופ
 . -וצ זיא ,רעליטש לָאמַא סָאװ ןרָאװעג זיא ,ןרעיומ עטייווצ יד
 .טנא ןצנַאגניא זיא סע זיּב ,טיקטייו רעד ןיא ןרָאװעג ןענור !

 ךיז ןוא טלעטשעגּפָא ךיז טָאה סוגיגנָאל רעה .ןרָאװעג ןגיווש
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 .לָאמ ןטצעל םוצ טקוקעגמוא
 ןיא לייוו ,ןעזרעד טנָאקעג טשינרָצג טעמּכ ןיוש טָאה רע

 סָטלש ןיא לרעטסנעפ ןייא רָאנ ,רעטסניפ ןעװעג זיא רעגַאל

 סע ןקעלּפטנַא ָאד סָאװ ,לדנרעטש ַא יװ ,טדנעלּבעג ךַאװש טָאה

 -סינַאהָאיַא יװ רעדָא ,סע יז ןלעטשרַאפ ָאד ןוא סערַאמכ יד

 | .ךיז טשעל סע יא ןוא טכײל סע יא סָאװ ,למערעוו

 ןיא ןעז לָאמַא ךָאנ ךייא ךיא לעװ יצ ,עניימ רעדירּב--

 .ןָאטעג טכַארט ַא סוניגנָאל רעה טָאה--! ןּבעל ןיימ

 רעקידלַאװעג ַא יװ ,טקירדעגוצ םיא טָאה שינעקנעּב ַא ןוא

 סע ּוװ ,טרָאד .ןּפַאֿכ םעטָא םעד טנָאקעג םיױק טָאה רע .ןייטש

 ,ענעגייא ענייז ןענייז טרָאד ,לרעיפ עטייו סנעי טרעטַאלפ

 -עשקס ,ימערעי טשריפ ,רעצרעה עֿכילרעדירּב יד ןענייז טרָאד

 טרָאד-יקצעיװָאכומ זדנָאיסק ,ַאּבָאלגַאז ,יקסוָאידָאלָאװ  ,יקסוט

 ,טֿכַאנ זיא ָאד ןוא-טצישַאּב םיא טלָאװ ןעמ ןוא םיא ןעמ טּביל

 עקידנּבעװש ,סיפ יד רעטנוא םיתמ ,שינרעטסניפ ,טײקטסוּפ

 ,עקיטשרודטולּב ןופ רעגַאֿפ רעד טייקטייוו רעד ןיא ןוא--תומשנ

 ,םיאנוש עקידמרַאברעדמוא
 זַא ,רעוש יוַא ןרָאװעג זיא שינעקנעּב ןופ ןייטש רעד

 ןקיזָאד ןופ סעצײלּפ יד רַאפ רעװש וצ ןעװעג וליפַא זיא רע

 .ןעלקנייװק ןעמונעג םיא ןיא ךיז טָאה המשנ יד .,זיר

 -מוא ןַא סיּפע ןלַאפַאּב םיא זיא שינרעשסניפ רעד ןיא

 ןיא ןעמױר ןעמונעג םיא טָאה יז ןוא טייקיאורמוא ערָאלק

 טלָאמעג טשינ ןָאק סָאד ,ןייגרעד טשינ טסעװ, ;ןײרַא רעיוא

 -סיפ ןופ סיוא סיש !טייצ ךָאנ זיא'ס ,םוא ךֶננ ךיז רעק--! ןייז

 ליצמ ךיד ןָאט זָאל ַא ךיז טעװ קלָאּפ רעצנַאגַא ןוא ,טעלָאט-

 טעװ םיארּפ עקיזָאד יד ךרוד ,סרע;ַאל עקיָאד יד ךרוד--.ןייז

 | . "!ןייגכרוד טשינ רענייק

 "געטיגָאט טרעװ סָאװ ,רעגַאל רעטרעגנוהעגסיוא רענעי

 ןופ חיר ןוא טױט טימ לופ זיא ,ןלױק טימ ןטָאשאּב ךעל

 ,רעליטש ַא ןעװעג טציא ןגױא סניגנָאל רעה ןיא זיא ,םירנּפ

 .ןפַאה רערעֿכיז
 םוא רַאפ ןטלַאהעג טשינ םיא טניירפ יד ןטלָאװ טרָאד = -
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 יד ֹוַא ,ןגָאז ייז טעװ רע .טרעקעגקירוצ טלָאװ רע ןעװ ,טוג
 ךלעװ ןײלַא ייז ןוא-.תוחוּכ עכעלשטנעמ יד רעּבירַא טגייטש ךַאז
 ןלעװ ייז ןוא--ןקישסױרַא טשינ םע:ייק ךיוא ןוא ןייג טשינ ןיוש
 ,דָאנג סגיניק םעד ןוא סטָאג ףיוא ןטרַאװ רעטייוו

  ?ןעמוקמוא ןוא ןייג טעװ יקסוטעשקס ּביוא ןוא
 סָאד !טסייג ןקיליײה ןוא ןוז ןוא רעטָאפ ןופ ןעמָאנ ןיא--

 םוצ--.טֿכַארטעג סוניגנָאל רעה טָאה--ןויסנ ַא סנטש םעד ויא
 ,ןפערט טשינ ךימ טעװ סרעגרע סעּפע ןוא ,טיירג ךיא ןּב טוט
 ,שינעטסיװ טימ המשנ עֿכַאװוש יד ןטש רעד טקערש סָאד
 ,סיױא ץלַא טצונ רע לײװ ,שינרעטסניפ ,םיגורה

 םעד ,הּפרח טימ ןקעדַאּב ךיז רעטיר רעד לָאז עשז-ןיוש
 ,ןזיילסי א טשינ לייח סָאד-דנעש ןעמָאנ םעד ,ןרעװנָא םור
 !טשינ לָאמנייק !ןגָאוּפָא ךיז ןיורק רעשילמיה רעד ןופ

 קידנקערטשסיוא ,ןייג רעטייוו טזָאלעג ךיז טָאה רע ןוא
 | ,ךיז רַאפ טנעה יד

 .רעד םיא וצ רעדיװ ךיז למרומעג ַא טָאה לָאמַאטימ
 רעד ןופ רָאנ ,רעגַאל ןשילױּפ ןופ טשינ ןיוש רעּבָא ,ןגָארט
 -מוא ךָאנ ןעװעג זיא למרימעג סָאד ,טייז רעקידרעביאנגעקַא
 ,רעּב ַא ןופ םורּבעג סָאד יװ ,קידהמיא ןוא ףיט רעּבָא ,ךעלטייד
 יד רעּבָא .דלַאװ ןרעטסניפ ןיא ּפֶא גנילצולּפ ךיז טפור סָאװ
 סָאד ,המשנ סניגנָאל רעה םעד טזָאלרַאפ ןיוש טָאה טייקיאורמוא
 -עג טלדנַאװרַעּפ זיא ןוא ןקירד וצ טרעהעגפיוא טָאה שינעקנעּב
 ףוס םוצ ;עטנעָאנ יד ןגעװ גנורענירע עסיז ַא ןיא רָאנ ןרָאװ
 יו ךיילג ,ןצרַאה ןיא טרוחעגרעּביא לָאמַאֿכָאנ ךיז רע טָאה
 ןגױלפעגנָא זיא סָאװ ,המיא יד הױא טרעפטנעעגּפָא טלָאװ רע
 | .:רעגַאל ןשיקַאזָאק .ןופ

 /  ןײג לעװ ךיא-- =
 ףױא ןענופעג ךיז רע טָאה םורַא טיצ עסיוועג ַא ןיא

 ןּגָאה רעטייר .סטשריפ םעד) ןכלעװ ףיוא ,דלעפטֿכַאלש םענעי
 -נַאי ןוא ןקַאוָאק יד טּפַאלקעצ םרוטש ןטשרע ןופ גָאט ןיא
  -ינייװ ,רעכײלג רעמ ַא ןעװעג ןיוש ָאד זיא געװ רעד .ןרַאשט
 ,םיגורה ןייק טשּונרָאג טעמּכ ןוא ךעלגרעּב ,רעֿכעל ,רעּבירג רעק
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 ,ןעמוקעגמוא ןפמַאק עקידרעירפ יד ןיא ןענעז סָאװ ,יד לייוו
 זיא ָאד .ןקַאזָאק יד ךרוד ןרָאװעג טמיורעגפיא ןיוש ןענעז
 -נרעטש ענעדישרַאפ יד לייװ ,רעקיטֿפיל לסיּב ַא ןעװעג ךיוא
 ךיז טָאה ןדָאב רעד .חטש םעד טלעטשרַאפ טשינ ןבָאה ןעג
 ךיז טָאה סוניגנָאל רעה רעּבָא--וצ-םורד וצ ףיש טזָאלעגּפָארַא
 ןשיװצ ןֿכירקֿכרוד קידנליו ,טייז ַא ןיִא טיירדעגניירַא ךיילג'

 | .רעגַאל-ןקַאוָאק םעד ןוא ַאטס ןקידברעמ

 םיא ךיז טָאה'ס ןוא ,תועינמ ןָא ,ךיג ןעגנַאגעג זיא רע
 -ַאל ןופ עיניל רעד וצ וצ ןיוש טמוק רע זַא ,ןטֿכודעג ןיוש

 | .טקעװעגפיוא םיא ןּבָאה ןעגנַאלקּפָא עיינ סעפע לײװ ,רעג

 העש לטרעפ ַא ךָאנ ןוא טלעטשעגּפָא דלַאּב ךיז טָאה רע
 ןעּפָארֿכ ַא ןוא טירש עקידנעמוקנָא טרעהרעד רע טָאה ןטרַאװ

 | .דרעפ ןופ

 .ןוטעג טֿכַארט ַא רע טָאה--!ךַאװ עשיקַאזָאק--
 -רעד ןעמיטש עֿכעלשטנעמ ךיוא ךיז ןּבָאה לָאמַאטימ

 ַא טעּפמיא ןצנַאג ןטימ ךיז טָאה רע--ןרעיוא ענייז וצ ןגָארט

 -שרע יד סיפ יד טימ קידנּפַאטנָא ןוא טײז ַא ןיא ןוטַעג ףרָאװ

 -ַאֹּב ןָא דרע רעד ףיוא ןלַאפעג רע זיא ,ןדָאּב ןופ טייקפיש עט
 ןיא ןוא ,טעלָאטסיּפ םעד טנַאה ןייא ןיא קידנטלַאה ,גנוגעװ|

 | .דרעװש יד רעטייווצ רעד

 ןוא רעטנענ ךָאנ ןעמוקעגוצ רעטייר יד ןענעז לייװרעד

 ױזַא ןעװעג זיא'ס ,ןֿכילגעגסיוא םיא טימ ןצנַאגניא ךיז ףוס םוצ

 רעּבָא ,ןלייצרעּביא טנָאקעג טשינ יײז טָאה רע זַא ,רעטסניפ

 ךיז ןשיװצ ןּבָאה ייז סָאװ ,טרָאװ סעדעי טרעהעג טָאה רע

 | יי : :  .טדערעג

 "עג טָאה--רעװש ךיוא זיא זנוא רעּבָא ,רעווש זיא ייז--

 ןקַאזָאק עליֹוו ליפיו ןוא--םיטש ענעפָאלשרַאפ ַא סעפע טגָאז

 | יי !דרע יד ןןעשזירג

 ַא ,טגָאז'מ--ןפורעגנָא ךיז םיטש עטייווצ ַא טָאה--!טָאג--
 ?ןייז זנוא טימ טעװ סָאװ--טײװ טשינ זיא גיניק רעד

 יד ןוא ,ַאקיטַאּב רעזנוא ףױא סעּכ ןיא זיא ןַאֿפ רעד--
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 סע בוא ,ןטייק ןוטנָא זנוא ןלעװ יײז זַא ,ןעשַארטס טרעטָאט
 | | | ,ערעדנַא ןייז טשינ ןלעוו

 -עזונוא טימ ךיז ייז ןגָאלש רעטרע-עשַאּפ יד ףיוא .ןוא--
 יד ןופ רעגַאל ןיא ןײג וצ טרעװרַאפ טָאה ַאק'טַאב רעד ,ער
 .רענעלַאּפרַאפ ַא ןיא טרָאד טייג סע רעװ לי ,סרעטָאט

 ןַארַאפ ןענעז רעמערק-רַאזַאּב יד ןשיװצ זַא / ,טגָאזמ-
 טשינ המהלמ עקיזָאד יד רימ ןטלָאװ יאולה ,ןֿכַאיל עטלעטשרַאפ
 | !טנעקעג

 .רעירפ יװ ,רעגרע טציא זנוא זיא'ס--
 סָאד--לייח ןשיֿכַאיל ןטימ טיײװ טשינ ןיא גיניק רעד--

 | !עטסגרע סָאד ןיא
 ּפעלש ָאד ןוא ןפָאלשעג טציא וטסלָאװ שטיס ןיא ,יעה--|

 ' ,חור ַא יװ ,רעטסניפ רעד ןיא ךיז
 דרעפ יד לייװ ,ןּפעלשמורַא תוחור ךיוא ךיז ןזומ ָאד--

 | | - .ןעּפָארכ
 םוצ ןוא--טרעטייװרעד זײװֿכעלסיּב ךיז ןּבָאה ןעמיטש יד

 ןּבױהעגפיױא ךיז טָאה סוניגנָאל רעה .ןרָאװעג ןגיװשטנַא ףוס
 .רעטייוו ןעגנַאגעג ןוא

 זיאס .ןעלויר ןעמונעג טָאה ,לּפענ ַא יװ ןיד ,ןגער א
 .רערעטסניפ ךָאנ ןרָאװעג

 ַא ףױא טָאה ןיגנָאל רעה ןופ טייז רעקניל רעד ףױא
 .ַא ךָאנרעד ,ל?טכיל ןיילק א ןוטעג ץילּב ַא קחרמ ןטײװ טשינ |

 ,ןעװעג רעֿכיז ןוש רע ןיא טציא .סטנעצ ַא ,סטירד ַא ,סטייװצ
 - .רעגַאל ןשיקַאזָאק ןופ עיניל רעד ףיֹוא ךיז טניפעג רע זַא

 םינּפַא--עֿכַאװש ןוא ערעטיש ןעװעג ןענעז ןעלטֿביל יד
 טרָאד ןוא ָאד רָאנ ןוא ןפָאלשעג טרָאד ןיוש ןענעז עלַא זַא
 ףיוא;} סטֿכעקעג .טיירגעגוצ רעדָא ,ןעקנורטעג רשפא ןעמ טָאה
 ,ןגרָצמ

 -סױרַא ןוא םרוטש ןֿכָאנ ייג ךיא סָאװ ,טָאג קנַאד ַא-
 טױט םוצ ןייז ןזומ ײז-טגָאזעג ךיז וצ סוניגנָאל רעה טָאה--לֵאפ
 - : יי ,טרעטַאמרַאפ

 ןוֿפ טָאה רע יװ ,ןוטעג טֿכַארט ַא סָאד רע טָאה םױק

161 



 ַא ןטירעג זיאס--טירט עשידרעפ טרעהרעד רעדיו סנטיײוװר,

 .ךַאװ עטייווצ
 -עצ רעמ ןעװעג זיא טרָא םעד ףױא ןדָאּב רעד רעּבָא

 ךיז ןעװעג רעטֿכײל ךיוא זיא רַאפרעד ,טרעכעלעצ ןוא ןטלָאּפש

 יז זַא ,טנָאנ ױזַא ןעגנַאגעגֿכרוד זיא ךַאװ יד .ןטלַאהַאּב וצ
 ןּבָאה קילג םוצ .ןיגנָאל רעה ןפיוא ןטירעגפיורַא טשינ ריש טָאה
 -רעק עקידנגיל ןּבענ ןײגוצֿכרוד טניֹוװעג ןענעז סָאװ ,דרעפ יד
 רעטײװ זיא סוניגנָאל רעה .ןקָארשעגרעּביא טשינ ךיז ,סרעּפ
 .ןעגנַאגעג

 ףיוא ןפָארטעגנָא רע טָאה טירש טנזיוט ןופ ךלהמ ַא ףיוא

 רעצנַאג רעד זַא ,ןעװעג קיטנעק זיא'ס ןלורטַאּפ ייװצ ךָאנ
 לפַא-ץרַאװש סָאד יװ ;ןרָאװעג ןטיהעג זיא רעגַאל םורַא חטש
 טיירפעג ןצרַאה ןיא רָאנ ךיז טָאה סוניגנָאל רעה .גיוא ןופ
 -רעייגסופ יד ףױא ןָא טשינ ךיז טסױטש רע סָאװ ,רעּבירעד
 ,סרעגַאל יד רַאפ טלעטשעג ךעלנייוועג טָאה'מ עֿכלעװ ,ןֿכַאװ

 ןֿכַאװ-רעטיײר יד תועידי ןבעג ןלָאז יז ידּכ
 זיא םיױק .טרעידעג טשינ גנַאל טָאה החמש ןייז רעּבָא

 סעּפע יװ ,ךלהמ ןסיורג טשינ ַא ןעגנַאגעגּפָא רעדיו טשינ רע
 ענייז רַאפ ןוטעג דנעלּב ַא רעדיוו טָאה טלַאטשעג עצרַאוש ַא

 ,סוניגנָאל רעה םעד .טירש ןעצ ףיוא יװ ,רעטייו טשינ ןגוא |
 -יצ רעטֿפײל ַא זיא ,רענעקַארשרעדמוא ןַא ןעועג זיא רע םגה

 -סיוא ןוא ךיז ןעיצקירוצ .רעּפרעק ןרעּביא ןפָאלעגֿכרוד רעט

 -עג ךיז טָאה טלַאטשעג יד .ןעװעג ךעלגעמ טשינ זיא ןדיימ
 .טקרעמַאּב םינּפַא םיא טָאה יז ,טריר

 "צג ךיז רֶע טָאה ,קילּבנגױא ןַא יו עצרוק ַא ,עלייוו א

 :ןפורעגנָא םיטש עליטש ַא ךיז טָאה לָאמַא טימ ,טלקַאװ
 ?סע טזיּב וד - ,ליסַאװ--
 ,טרעפטנעעג ליטש סוניגנָאל רעה טָאה--ךיא--

 ?וטסָאה ןפנָארּב ןוא--
 ! ,ּבָאה'כ--
 ,רעהַא ּביג--
 ןעגנַאגעגוצ זיא סוניננָאל רעה
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 םיטש עּבלעזיד טָאה--?ךיוה יַא סעּפע וטזיּב סָאװ ןוא--
 ,קערש ןופ ןָאט ַא טימ ןפורעגנָא רעדיװ ךיז

 א .שינרעטסניפ רעד ןיא ןוטעג-רעדור ַא ךיז טָאה סעּפע
 ךיז טָאה "...וּפסָאה , יירשעגסיוא רעטקיטשרעד ךיילגוצ ,רעצרוק
 טזָאלעג ךיז טָאה ךָאנרעד-ליױמ סרעטֿכעװ ןופ ןסירעגסױרַא
 ןוא ןעּפָארֿכ רעװש ַא ,רענייּב ענעכָארּבעצ ןופ ןקַאנק א ןרעה
 .דרע רעד ףיױא ןלַאפעגמוא רעװש זיא טלַאטשעג ןייא

 ןעגנַאגעג רעטייװ ןיא סוניגנַאל רעה
 רעבלעזרעד רעּביא ןעגנַאגעג טשינ ןיוש ןיא רע רעּבָא

 --ןכַאװ יד ןֹופ עיניל יד ןעװענ םינּפַא זיא סָאד לײװ ,עיניל
 -רעגַאל םוצ רעטנענ ךָאנ ןוטעג-רעק א רעּבירעד ךיז סָאה רֶע
 רעטכעװ יד ןופ ןעיײר יד ןשיװצ ןיײגוצֿכרוד קידנּבערטש ,וצ
 ןיק ןעװעג טשינ זיא סע ּבױא .סנגעװ יד ןופ ןעײר יד ןוא
 ןענגעגַאּב טנָאקעג סוניגנָאל רעה טלָאװ ,ןֿכַאװ ןופ טייק עטייווצ
 ןופ ןעגנַאגעגסױרַא ןענעז סָאװ ,יד רָאנ חטש ןקיזָאד ןפיוא
 ןופ ןעגנולײטּפָא-רעטיײר .םירבח ערעיײז ןטיײּברַאפ וצ רעגַאל
 ,ןוט וצ סָאװ טַאהעג טשינ ָאד ןּבָאה רעטכעוו

 -ייווַצ ןייק זַא ,ןזיװעגסױוַא ךיז טָאה םורַא עלייוו ַא ןיא
 רעגַאל רעד זיא רַאפרעד .ןעוועג טשינ זיא ןכַאװ ןופ טייק עט
  צץנדָאמ ַא ןוא-ןגיוּב ַא ןופ ןסָאש ייװצ יװ ,רעטייוװ ןעװעג טשינ
 ,רעטנעג לָאמַא סָאװ ןייז וצ ןזיװעגסיױא ךיז טָאה רע ,ךאז
 יד טימ לעלַארַאּפ ןייג וצ טימַאּב ךיז טָאה סוניגנָאל רעה םגה
 / .סנגעװ יד ןופ ןעייר

 ןענעז עלַא טשינ זַא ,טלעטשעגסױרַא ךיוא ךיז טָאה'ס
 .רעייפ עקידנעילט טרָאד ןוא ָאד יד ייּב .רעגַאל ןיא ןפָאלשעג

 זיא טרָא ןייא ןיא .ןטלַאטשעג עקידנציז ןעזעג ןעמ טָאה ךעל |
 ןייש ןייז זַא ,סױרג יֹזַא ןליפא ,רעסערג ןעװעג רעייפ סָאד
 -יר רעד ןַא ,ױזַא ,ןיגנָאל רעה םוצ זיּב טֿכײרגעג טעמּכ טָאה
 ,סנטסָאּפ-ךַאװ יד וצ ןעיצקירוצ טוומעג רעדיװ ךיז טָאה רעט
 טָאה סנטייוורעד ןופ ..סַאּפ- -טֿפיל ןֿכרוד ןייגוצכרוד טשינ ידּכ
 = ןּבעג ןעגנָאהעג ןענעז סָאװ ,ןסקָא יד טנעקרעד ןיגנָאל רעה
 יד ץכלעװ ןופ ןוא ,םימלצ ףיוא עכעלנע ,סעפולס ףױא רעייפ

163 



  ףעלעקּפוק-ןשטנעמ עץרָאּפש .טיוה יד ןדנישעגּפָארַא ןּבָאה רעלייק
 יד טליּפשעגוצ ליטש ןּבָאה עֿכנַאמ .וצרעד טקוקעגוצ ךיז ןּבָאה
 -ַאל ןופ לײט רענעי ןעװעג זיא סָאד .ךעלעפייפ ףיוא רעדניש
 -ייוו יד .רעסיימש-דרעפ יד ןעמונרַאפ ןּבָאה סע ןכלעװ ,רעג
 -ניפ ןיא טליהרַאפ ןעװעג ןענעז סנגעװ יד ןופ ןעײר עקידרעט
 | | .שינרעטס

 ןטֿכױלַאּב ןעװעג זיא סָאװ ,רעגַאל ןופ טנַאװ יד רעּבָא
 רעדיװ ךיז טָאה ,סנפיוה-רעייפ יד ןופ ןייש רעֿכַאװש רעד טימ|

 יז רֶע טָאה תליחּת .ןיגנָאל רעה םוצ טקורעגוצ רעטנענ יװ
 -ַאּב רע טָאה לָאמַא טימ .טייז רעטכער רעד ףיוא רָאנ טַאהעג
 ,ךיז רַאפ ךיוא יז טָאה רע זַא ,טקרעמ

 ןעװעג בשיימ ןוא טלעטשענּפָא ךיז רע טָאה טלָאמעד
 סרענַאל יד .טלגנירעגמורַא ןעװעג זיא רע .ןוט לָאז רע סָאװ

 טימ יװ ,ןּבָאה ןומה ןופ ןוא סרעטָאט יד ןופ ,ןקַאזָאק יד ןופ !
 ןקיזָאד ןופ טימ רעד ןיא .שזַארַאּבז ץנַאג ןעמונעגמורַא ,גניר ַא
 טיירדעג ךיז ןּבָאה סע ןוא סנטסָאּפ-ךַאװ ןענַאטשעג ןענעז גניר
 ,ןגירקֿכרוד ןענָאק טשינ ךיז לָאז רענייק ידּכ ,םירמוש

 טָאה רע .רעֿכעלקערש ַא ןעװעג זיא בצמ סניגנָאל רעה
 יד ןשיװצ ןענעבנגוצֿכרוד ךיז רעדָא הרירב יד טַאהעג טציא
 ןקַאזָאק יד ןשיװצ ,געווסיוא ןרעדנַא ןַא ןֿכוז וצ רעדָא ,סנגעוו
 -נָאלּבמורַא טזומעג סגָאטרַאפ זיּב רע טלָאװ טשינַא .ןומה ןוא
 רעדיװ ךיז לָאז רע ןדײס--דָאר ןקיזָאד םעד רעּביא ןעשזד
 רע טָאה טלָאמעד וליפא רעּבָא ,שזַארַאּבז ןייק ןעיצקירוצ ןלעװ
 רעּבָא טָאה רע .ךַאװ רעד ןופ טנעה יד ןיא ןלַאפנײרַא טנָאקעג
 טּבױלרעד ןדָאּב ןופ ןײלַא רוטַאנ יד ןױש זַא ,ןענַאטשרַאפ
  .ייז ןיא ןּבָאה סע .ןגָאװ ַא ןּבענ ןייטש לָאז ןגָאװ ַא זַא ,טשינ
 "ע עזַא לײװ ,ןדיישנשיװצ ערעסערג ןײז טזומעג ןעיײר ערע
 -ינומֲאק רעד רַאפ ןעװעג קיטיונ סנקירעּביא ןענעז ןדיישנשיווצ
 סוניגנָא רעה .געװ ןעיײרפ ַא ןֿכַאמ וצ רעטײר יד ידּכ ,עיצַאק
 זיא קעװצ םעד וצ ןוא גנַאגכרוד ַאזַא ןֿכוז וצ ןסָאלשַאּב טָאה
 ָאד יד ןופ ןייש רעד .סנגעװ יד וצ ןעגנַאגעגוצ רעטנענ ךָאנ רע

 ,ןבעגסױא טנָאקעג םיא טָאה סרעייפ עקידנרעקַאלפ טרָאד ןוא
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 ןופ ןצונ ַא טַאהעג ךיוא רע טָאה טייז רעטייװצ רעד ןופ רעּבָא
 ןוא סנגעװ יד טשינ ןעזעג טשינ רע טלָאװ ייז ןָא לײװ ,ייז
 | ,ײז ןשיװצ געװ םעד טשינ

 ןא געװ םעד ןענופעג רע טָאה ןכוז העש לטרעפ ַא ךָאנ

 רעצרַאװש ַא יװ ןעזעגסיוא טָאה רע לייװ ,טנעקרעד טכיײל םיא
 ןײק טנערּבעג טשינ טרָאד טָאה סע .סנגעװ יד ןשיװצ סַאּפ
 לײװ ,ןקַאזָאק ןייק ןייז טנָאקעג טשינ ךיוא ןּבָאה סע ,רעייפ
 סוניגנָאל רעה .רעטייר יד ןײגֿפרוד טזומעג ןּכָאה םורַא-טרָאד
 םענעי וצ ןֿכירק ןעמונעג ןוא ְךיוּב ןפיוא טגײלעג ךיז טָאה
 ,ןײױַא בורג ַא ןיא גנַאלש ַא יװ ,סַאּפ ןצרַאװש

 זיא רע ,העש עּבלַאה ַא ,העש לטרעפ ַא רעּבירַא זיא'ס
 -רעביא ,ןעװעג ללפתמ טייצ רעּבלעזרעד וצ ןוא ןֿכָארקעג ץלַא
 ןופ טָארעּב ןפיוא המשנ רעד טימ ןוא ףוג ןטימ ךיז קידנּבעג
 ןופ לרוג רעד זַא ,טֿפַארטעג ךיז טָאה רע .תוחוּכ עשילמיה יד
 טציא טעװ רע יצ ,ןופרעד קיגנעהּפָא רשפא זיא שזַארַאּבז ץנַאג
 ללּפתמ רעּבירעד טָאה רע ןוא ,געװ םעד ךרױוד ןגירקכרוד ךיז
 ןּבָאה עכלעו ,יד רַאפ ךיוא רָאנ--ךיז רַאפ ןױלּב טשינ ןעוועג

 ,םיא רַאפ ןעועג ללּפתמ עגר רעד ןיא ןּבָארג ןיא
 טָאה שטנעמ ַא .קיאּור ןעװעג ץלַא זיא ןטייז עדייּב ףיוא

 ןייק ,ןוטעג ץּפָארֿכ ַא טשינ טָאה דרעפ ןייק ,טרירעג טשינ ךיז |
 -עגֿכרוד ןיא סוניגנָאל רעה ןוא--.ןטעג ליב ַא טשינ טָאה טנוה

 עטכידעג ןופ ןקעלפ עצרַאװש ןעועג ךיז רַאפ טָאה רע .ןעגנַאג
 ענעּבמעד סָאד ןסקַאװעג טָאה סע עֿכלעװ רעטניה ,רענרעד
 .זיּב טעה שזַא ,דלַאװ רעסיורג רעד לדלעװ ןרעטניה ,לדלעוו

 ןוא םור ןוא העושי יד ,גיניק רעד דלַאװ ןרעטניה ,ווָארָאּפָאט
 .ּפָארַא סָאד ויא עׂשו-סָאװ .ןטייל רַאפ ןוא טָאג רַאפ טסנידרַאֿפ
 ןֿכלעו וצ ,טירש ןקיזָאד םעד יּבגל ןעװעג ּפעק יירד יד ןקַאה
 רעמ סעּפע ךָאנ טפרַאדעג ,טנַאה רענרעזײא ןַא ץוח ַא ,טָאה'מ
 / ?ןגָאמרַאפ

 רעכָא--קוליח םעד טריּפשעג ןיײלַא טָאה סוניגנָאל רעה
 עקיזָאד סָאד ןעמונעגרעּביא טשינ תו'דג ןייק טימ ךיז טָאה סע

 ךיז סע טָאה דניק ַא ןופ ץרַאה סָאד יװ רָאנ-ץרַאה ערשּכ
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 ,טײקרַאּבקנַאד ןופ ןרערט ןיֹא ןסָאלפעצ
 ,-עג רעטײװ זיא ןוא ןּביהעגפיוא ךיז רע טָאה ךָאנרעד

 סנגעװ יד ןופ טײ; רענעי ףיוא ןיא סגטסָאּפ-ךַאװ ןייק .ןעגנַאג
 טָאװמ זַא ,ןטלעז ױזַא ןעװעג ןענעז יײז רעדָא ,ןעװעג טשינ
 ַא ןלַאפ ןעמונעג טָאה לײװרעד .ןדיימסױא טנָאקעג טײל יז
  ןוא ןסקיװעג יד רעּביא טשיורעג טָאה רע ןוא ,ןגער רערעסערג
 ענייז טזָאלעצ טציא טָאה סוניגנָאל רעה .טירש ענייז טכליהרַאּפ
 יד קידנטערטעצ ,זיר ַא יװ טזײרּפשעג טָאה ןוא סיפ עגנַאל
 .סָאװ ,סָאד ןעגנַאגעגֿכרוד רע זיא ןײרּפש ןײא ןיא--ןסקיװעג
 לָאמַא סָאװ ןרָאװעג ןענעז סנגעװ יד .ףניפ ןיא רערעדנַא ןַא
 סָאװ העושי יד ןוא--רעטנענ לָאמַא סָאװ לדלעװ סָאד ,רעטייוו
 | ,רעטנענ לָאמַא

 זיא ײז רעטנוא טֿכַאנ יד !סעּבמעד יד ןיױש ןענעז סָא
  צקַאט ןיא יװַא רעּבָא .דרע רעד רעטניא יװ ,ץרַאװש יױַא
 -מעד יד ,טניװ רעטֿכײל ַא ןּביױהעגפיוא ךיז טָאה סע .רעסעּב
 ַא ןעמורּב ייז-טנײמעג טסלָאװ ,טשױרעג טֿכיײל ןּבָאה סעּב
 ,רעטיר ןקיזָאד םעד ץישַאּב ,טָאג רעטוג ,טָאג רעסיורג, :הלפּת
 רעקיזָאד רעד ןופ ןוז רעיירטעג ןוא רעניד ןייד זיא סָאד לייו
 "!ףיול ןייד וצ ןסקַאװעגפיוא ןענעז רימ רעֿכלעװ ףיוא ,דרע

 ןיגנָאל רעה םעד ּפָא ןױש ןלײט רעגַאל ןשילױּפ ןופ
 ,ןרעטש םעד םיא טסינַאּב סייווש ַא .לײמ ןּבלַאהטרעדנָא ךר;ּב
 יװ ךיז טָאה סעפע ,עקידנקיטש ַא ןרָאװעג זיא טפול יד לײװ
 וליּפא טשינ טֿכַארט ,טײג רע ,רעבָא ,םרוטש ַא ףױא ןּבילקעג
 סָאד .ןעגנוזעג םיֿכאלמ םיא ןכָאה ץרַאה ןיא לייוו ,םרוטש ןגעוו
 יד .עקנָאל עטשרע יד ןײז טעװ סָאד .רערעטיש טרעװ לדלעוו
 ןטלָאװ ייז יװ ךילג ,ןשיור ןעמונעג רעקרַאטש ןּבָאה סעּבמעד
 רעּבָא-"ןעװעג רעֿכיז וטזיּב זנוא ןשיװצ ,וצ-טרַאװ, :ןגָאז ןלעװ
 יד ףיוא ףױרַא טײג ןוא טייצ ןיק טשינ טָאה רעטיר רעד
 ,ןטימ ןיא ריא ףױא טײטש ּבמעד ןייא רָאנ .עקנָאל ענעפָא
 -.ֿפיר רעד ןיא טייג סוניגנָאל רעה .עלַא ןופ רעטסקיטֿפעמ רעד
 | ,ּבמעד ןקיזָאד ןופ גנוט

 ,ןעמוקעגוצ טנעָאנ ןעװעג ןיוש ןיא רע ןעװ ,לָאמַאטימ
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 םיוּב ןקיזיר ןופ טכעלפעג-ןגייווצ ןטיירּב ןרעטנוא ןופ ךיז ןּבָאה
 ןענעז עֿכלעװ ,ןטלַאטשעג עקיזיר קיצנַאװצ ךרעּב טקורעגסױרַא
 ,רעטיר םוצ ןעגנַאגעגוצ טירש עשיפלעו טימ

 | ?וטזיּב רעװ ?וטזיּב רעוו--
 -ַאב-ּפָאק יד :ךעלדנעטשרַאפמוא ןעװעג ןיא ןושל רעיז

 ןענעז סָאד ,סרעטָאט ןענעז סָאד--עקיציּפש סעּפע ןעגגוקעד
 .ןטלַאהַאּב ןגער ןרַאפ ָאד ךיז ןּבָאה עכלעװ ,רעסיימש-דרעפ

 ,עקגָאל יד ןטֿכױלַאּב ץילּב רעטױר ַא טָאה עגר רעד ןיא
 .יר ןופ ןוא סרעטָאט יד ןופ ןטלַאטשעג עדליװ יד ,ּבמעד םעד
 יד טלסיירטעגפיוא טָאה יירשעג קידארומ ַא .ץישטכַאלש ןקיז
 .עגר ןייא ןיא טרעקַאלפעצ ךיז טָאה ףמַאק ַא ןוא טפול

 .ײװ ,ןיגנָאל רעה ןפיוא ןפרָאװעג ךיז ןּבָאה סרעטָאט יד
 עקידרעדָא יד טימ טּפַאכעגנָא םיא ןוא שרעה ַא ףױא ףלעװ
 -ַאפנָא עלַא ןוא טלסײרטעגּפָא רָאנ ךיז טָאה רע רעּבָא ;טנעה
 טלַאפ ירּפ עקיטייצ ַא יװ ,םיא ןופ ןלַאפעגּפָארַא ןענעז רעל
 דרעװש עכעלקערש סניגנָאל רעה טָאה ךָאנרעד .םיוּב ןופ ּפָארַא
 טרעהרעד ךיז ןּבָאה דלַאּב ןוא-דיש רעד ןיא ןוטעג-ץירק ַא
 ַא ןדרעװש ןופ ףייפעג ַא ,ןעיירשעג-ףליה ,תוללי ,ןצכערק
 ענעקָארשעגרעּביא ןופ יירעשזריה ַא ,עטעגרהעג ןופ ןעלכרָאכ
 יד ,ןדרעװש עשירעטָאט ענעֿכָארּבעצ ןופ גנַאלקעג ַא ,דרעפ
 סָאװ ,תולוק עדליװ עלַא טימ טֿכליהעצ ךיז טָאה עקנָאל עליטש
 .ןעגנערּבסױרַא רָאנ ןענָאק ןעלגרָאג עֿכעלשטנעמ יד

 לָאמ ןייא ןפרָאװעג עּפוק ַא ןיא ךיז ןּבָאה סרעטָאט יד
 -נא ןיוש ךיז טָאה רע רעּבָא ,רעטיר ןפיוא לָאמ טייווצ ַא ןוא
 רע טָאה טנרָאפ ןופ ןוא ,ּבמעד ןיא סעצילּפ יד טימ טרַאּפשעג
 .עג ךעלקערש ןוא--דרעװש רעקידנֿכָאפ רעד טימ טצישַאּב ךיז
 .נַא--סיפ ענייז רַאפ טגײלעצ ךיז ןּבָאה םיגורה יד .ןטינש
 רעשינַאּפ ַא ןופ ןעמונעגמורַא ,ןגױצעגקירוצ ךיז ןּגָאה ערעד
 .קערש

 ,לייהעג דליוװ ַא טרעהרעד ךיז טָאה--!אלּפ ַא .!אלּפ ַא--
 .הלועפ ןָא ןבילּבעג טשינ ןענעז תולוק עקיזָאד יד רעּבָא

 עקנָאל עצנַאג יד ןוא ,העש ץעּבלַאה ןייק רעּביױַא טשינ זיא סע
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 -נָא ןענעז סע .רעטייר ןוא רעייגסופ טימ ןוטעג-למיוו ַא טָאה
 טימ ,רעגנערד טימ ,סעסָאק טימ ,סרעטָאט ןוא ןקַאזָאק ןפָאלעג

 ןּבָאה ןגַארּפ עטפַאהרעּביפ .רענעּפש-ןיק עקידנענערּב טימ--סנגיוּב
 ןזיא סָאװ :ליומ וצ ליומ ןופ ןעילפ ןוא ןציירק ןעמונעג ךיז

 --.טרזחעגרעּביא סרעטָאט יד ןּבָאה--!אלּפ ַא-?ןעשעג זיא סָאװ
 !ןטױט ןַאלּפ ַא !ךַאיל ַא--.טרזחעגרעּביא ןומה רעד טָאה !אלּפ ַא

 | !טיהרעקידעּבעל !ןעמענ םיא טייהרעקידעּבעפ
 -סיּפ יד ןופ ןסָאשעגסױא לָאמ ייװצ טָאה סוניגנָאל רעה

 ןשיליוּפ ןיא םירבח יד ןּבָאה ןסָאש עקיזָאד יד רעּבָא ,ןטעלָאט

 | .ןרעהרעד טנָאקעג טשינ ןיוש .ןּבָארג

 -בלַאה א ןיא ןעגנַאגעגוצ םיא וצ עסַאמ יד זיא לייוורעד =
 -עגנָאַא ,רעקיזיר ַא--ןטָאש ןיא ןענַאטשעג זיא רע ןוא ,לּוגיע
 רעד ןיא דרעװש רעד טימ טרַאװעג ןוא ,םיוּב ןיא רעטרַאּפש
 וי י | ,טנַאה

 . ףוס םוצ ,רעטנענ לָאמַא סָאװ ןעמוקעגוצ זיִא עסַאמ יד |
 | | /  ָאדנַאמָאק ַא ןופ םיטש יד טֿכליהעגּפָא טָאה

 | ! | !םיא טמענ--
 ןענעז תולוק יד .ןוטעג-ףרָאװ ַא םיא וצ ךיז ןּבָאה עלַא

 ,ןֿפטשוצ טנָאקעג טשינ ךיז ןּבָאה סָאװ ,יד .ןרָאװעג ןגיװשטנַא
 טָאה ליונק רעֿכעלשטנעמ ַא .עקידנריקַאטַא יד ןטֿפױלעגוצ ןּבָאה
 רָאנ--םױּב ןרעטנוא טרעקעגרעּביא ןוא טרעטנָאלּפעגפיױנוצ ךיז
 ַא ןוא ליונק ןקיזָאד םעד ןופ ןעגנַאגעגסױרַא ןענעז ןצֿכערק
 םוצ .ןדײשרעדנַאנַאפ טנָאקעג טשינרָאג ןעמ טָאה טייצ עגנַאל
 ןטסורּב יד ןופ ןסירעגסױרַא ךיז קערש ןופ יירשעג ַא טָאה ףוס
 .עגר ןייא ןיא ןפָאלעצ ךיז זיא עסַאמ יד ,עקידנריקַאטַא יד ןופ

 רעטנוא ןוא ,סוניגנָאל רעה ןּבילּבעג זיא םיוּב ןרעטנוא
 טלּפַאצעג ךָאנ ןּבָאה עכלעוו .,סרעּפרעק ןופ עּפוק ַא סיפ ענייז
 .הסיסג ןיא

 .ןֹוטעג- .ךליה ַא םיטש ַא סעפע .טָאה--!קירטש !קירטש--
 ןוא קירטש ךָאנ ןפיול טזָאלעג ךיז רעטייר ןּבָאה דלַאּב |
 ןעגנוי עטנוזעג .רָאּפ ַא ןּבָאה טלָאמעד .טכַארּבעג ןיע-ףרהַּכ יז
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 ןדניבוצוצ ךיז קידנעימַאּב ,ןְקֶע עדייּב רַאפ קירטש יד טּפַאֿכעגנָא
 .םיוּב םוצ ןיגנָאל רעה םעד

 ןוא--דרעװש רעד טימ ןטינשעג טָאה ןיגנָאל רעה רעּבָא
 טימ .דרע רעד ףיוא ןלַאפעג ןענעז ןטייז עדייב ןופ ןעגניי יד
 יד ןוט טוװרפעג עּבלעזסָאד ךָאנרעד ןּבָאה הלועּפ רעּבלעזרעד
 ,סרעטָאט

 רערעװש רָאנ זיא עסַאמ רעסיױרג-וצ ַא ייּב זַא ,קידנעעז
 -ַאנ ערעטסיירד יד ןופ רָאּפ ַא ןּבָאה ,ןעמוקוצייּב רענגעק םעד
 קידנליװ ,זיר םוצ ןוטעג ףרָאװ ַא לָאמַאֿכָאנ ךיז ןקַאוָאק רעיַאה
 ,טקילפעצ יז טָאה רע רעּבָא) ,טייהרעקידעּבעל ןּפַאֿכ אקוד םיא
 ,במעד רעד .טניה ענעסיּברַאפ טקילפעצ ריזח .רעדליװ ַא יװ
 ,רעמייב עקיטכעמ .ײװצ ןופ ןסקַאװעגפיונוצ ןעװעג זיא סָאװ
 טנרָאפ--רעטיר םעד טצישַאּב טייקליוה רעטסלטימ רעד טימ טָאה
 יד דרעװש ַא ףױא טרעטנענרעד ךיז טָאה סע רעװ ,רעדיװ
 ,יירשעג ןייק וליפא קידנזָאלסױרַא טשינ ,ןעמוקעגמוא זיא .,גנעל |

 -עג יװ ךָאנ זיא חוּכ רעכעלשטנעמרעּביא סַאטנעיּפיגדָאּפ רעה
 ,עגר רעדעי טימ ןסקַאװ

 יד ןּבירטעגקעװַא סרעטָאט עטציירעצ יד ןּבָאװ סָאד קידנעעז
 תולוק עדליװ טרעהרעד ךיז ןּבָאה םורַא ןוא םורַא ןוא--ןקַאזָאק

 .,,!םוא !םוא--
 סָאװ ,ןלייפ יד ןוא סנגיוּב יד קידנעעז ,טשרע טלָאמעד

 ַאטנעיּפיּבדָאּפ רעה ךױא טָאה ,סיפ ענייז וצ ןטָאשעג ךיז ןּבָאה
 ,טוט ןייז ןופ העש יד ךיז טרעטנענרעד סע זַא ,ןעועגניא
 ,"ןייליירפ ןטסקילײה,, םוצ ןייז ללּפתמ ןעמונעג טָאה רע ןוא

 םעד ןטלַאהעגניא טָאה עסַאמ יד .ליטש ןרָאװעג זיאס
 | ,ןייז טעװ ףוס רעד סָאװ ,טרַאװעג ןוא םעטָא

 סוניגנָאל רעה ןעװ ,ןוטעג-ףיפ ַא טָאה .לייפ עטשרע יד
 יד ןּבירעגּפָא םיא ןוא--"!רעזײלסױא ןופ רעטומ, :טגָאזעג טָאה
 | - | ,ףיילש

 סוניגנָאק רעה ןעװ ,ןוטעג-ףייפ ַא טָאה לייפ עטייווצ יד
 ןּבילּבעג םיא ןיא יז ןוא--"!ןייליירפ טמירעג, :טגָאזעג טָאה
 | ,םערָא ןיא ןקעטש
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 ןטימ טשימעגפיונוצ ךיז ןּבָאה הלפּת רעד ןופ רעטרעװ יד

 .ןלייפ יד ןופ ףייפעג

 "ןרעטשנגרָאמ :טגָאזעג טָאה סוניגנָאל רעה ןעװ ןוא

 רעד ןיא ,סמערָא יד ן'יא טקעטשעג ןױש ןלייפ יד םיא ןּבָאה

 -רַאפ םיא טָאה ןפיילש יד ןופ טולּב סָאד ...סיפ יד ןיא ,טייז

 יד ןעזעג לּפענ ַא ןרוד יװ ןיוש טָאה רע ןוא ןגיוא יד ןסָאג

 ןופ ףייפעג סָאד טרעהעג טשינ ןיוש טָאה ,סרעטָאט יד ,עקנָצאל

 יד זַא ,טשלחרַאפ טרעװ רע זַא ,טריּפשעג טָאה רע .ןלייפ יד

 ךיא ּפָארַא םיא טלַאפ ּפָאק רעד ,םיא רעטנוא ךיז ןעלקַאװ סיפ

 . .טינקעגרעדינַא רע טָאה ףוס םוצ ...טסורב רעד

 -עג סוניגנָאל רעה טָאה ,קידנצֿכערק-ּבלַאה ןיוש ,ךָאנרעד

 עטצעל ענייז ןעוועג ןענעז סָאד ןוא--"!הּכלמ עשילמיח, :טגָאז

 .דרע רעד ףיוא רעטרעוו

 יז ןוא המשנ ןייז ןעמונעג ןּבָאה םיֿכאלמ עשילמיה יד |

 -מיה, רעד ןופ סיפ יד ייּב לרעּפ ערעטױל ַא יװ טגײלעגקעװַא

 .הּכלמ רעשיל
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 ,לטיּפַאק 6

 .טייק .ףימ ןופ ןריר טשינ ךיז טניה יד ןױש ןליװ ָאד ןוא ,םרוטש םוצ רעדיװ יאדוא ךיז ןזָאל ײז--,ערַאמֿכפ עקיזיר ַא יװ טקורעג ךיז ןּבָאה סָאװ ,ןסַאמ עצרַאװש יד ףיוא קידנזײװנָא ,טגָאזעג ַאבָאלגַאז טָאה--ןמיס רעטוג ןייק טשינרָאנ זיא סָאד-- | יי | .רעגָאל ןֿכעלטניײפ .ןיא גנוגעװַאּב רעקיָאד רעד| ןגעװ ןוא גָאט ןקיטכענ ןגעװ טסעומשעג ןוא טייקיאור יד טצונעגסיוא ןּבָאה יז ןוא ,טשריפ|  םייב גנוטַארַאב ַא ףױא ןעװעג זיא יקסוטעשקס .ןרעיױּפ ןופ ןסַאמ טקורעגנָא ןּבָאה טײז ןייז ןופ סָאװ ,רעגַאל-ןקַאזָאק םוצ טקוקעגּפָארַא ןוא ,לייח ןשיװצ ,ןרעיומ יד ףיא ןענַאטשעג ןענ .יִנַאּב סנגרָאמוצ .ןענעז יקסווָאידָאלָאװ ןוא ַאּבָאלגַאז רעה
| 

 ,טנװָא ןויּב ןעניגַאּב ןופ ןסיש ייּברעד ןוא רעיומ רעיײנ רעד וצ ןּבָארגרעטנוא רעדיוװ ךיז ןלעװ ייז ןוא רעיומ עקיטֿכענ רעזנוא ןעמענרַאפ רָאנ ,ןוט רעמ טשינרָאג ןלעװ יײז--טגָאזעג רעטיר רעניילק רֶעד טָאה--טייצ ַאזַא ןיא ,גָאט ןלעה ןטימ ןיא ,םרוטש ַא ךעלגעמ טציא זיא יוװ-- |
 ןיא ןעזעג םיא ךיא ּבָאה ,ןוטעג למערד ַא ּבָאה'כ ןעװ לָאמ סעדעי ןוא ,טכַארטעג םיא ןגעװ רָאנ ,ןפָאלש טנָאקעג טשינ ךיא ּבָאה טּכַאנ עצנַאג ַא ,ןעמוקֿכרוד םולשּב לָאז ,רעמערָא רעד ,ןיגנָאל רעה רעזנוא יּבֲא ,ליװ סע סָאװ ןייז ןיוש לָאז-- .ןעמוקעגנָא ןייז ןיוש יאדוא גיניק רעד טעװ טלָאמעד רעּבָא . ןקעלק טשינ ךױא געט סקעז ףיוא ןיוש אמּתסמ טעװ ךיורּברַאפ .ַאזַא יײּב--טגָאזעג רע טָאה-ּפַאנק ןַארַאפ זיא רעװלוּפ -- . .םיטש יד טזָאלעגּפָארַא טָאה יקסווָאידָאלָאװ - ,ןקערשרעּביא .טנָאקעג טֿכיײל ןטַאמרַאה ןופ ייז טלָאװ'מ--
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 סייוװש ַא זַא ,ןעמונעגנָא ךימ טָאה תונמחר  ַאזַא ןוא הרצ ַא

 .רעטסעּב רעד זיא סָאד ,ןגָאלשעגסיױרא ׁשזַא רימ ףיױא סטָאה

 .ד זַא ,קילּבוּפער רעד ןיא ןעניפעג טסנָאק וד סָאװ ,שטנעמ

 .ךָאװטימ ַא טימ רָאי יירד טֿכיל טימ ןֿכוז םיא טסעוו

 !טכַאמעג קווח םיא ןופ קידנעטש ריא טָאה סָאװרַאפ ןוא--

 .ץרַאה ןיימ ןופ רעסואימ יז זיא ךיא ּבָאה גנוצ ַא לייוו--

 ןוא ,לַאֿכימ רעה ,שפנ-תמגע ןייק ןָא טשינ רימ טוט רעּבָא

 .ךיוא ױזַא ןיוש ּבָאה ךיא לײװ ,ןֿכַאז עֿכלעזַא טשינ טנַאמרעד

 ןעשעג ןיגנָאל רעה ןטימ טעװ סע הלילח ּבױא ןוא ,הטרח

 טשינ החונמ ןייק טוט ןויּב יאדוא ךיא טלָאװ ,הּבס ַא סעּפע

 | .טַאהעג

 רע .ןעמענ טשינ .ןצרַאה םוצ ךיז ריא טפרַאד ליפ ױזַא--

 ּבָאה'כ ןוא ןגָארטעג טשינ האנש ןײק ךייא ףיוא לָאמניײק טָאה

 ַא רעּבָא ,גנוצ עסואימ ַא, :טגָאזעג ןײלַא טָאה רע יװ ,טרעהעג

 "!ץרַאה ןדלָאג
 רע !טניירפ ןרשּכ םעד ,טנװעג ןּבעג טָאג םיא לָאז--

 רַאּפרעד ,ךיילגוצ ןטיײל טימ ןדער טנָאקעג טשינ לָאמניײק טָאה

 ךס ַא טימ טלָאצַאּב ןורסח ןקיזָאד םעד רַאפ רע טָאה רעּבָא

 .ֿכרוד םולשּב רע זיא !לַאֿכימ רעה ,ריא טניימ יו ,תודמ עטוג

 ?ןעגנַאגעג

 -צז ןרעױּפ יד ןוא ,ערעטסניפ ַא ןעװעג זיא טֿכַאנ יד -

 ןיק ןענעז זנוא ייּב .טרעטַאמרַאפ ךעלקערש הלפמ ַא ךָאנ ןענ

 / יז יײּב ןיוש אטישּפ ַא ,ןעועג טשינ סנטסָאּפ-ךֵאװ עטוג

 רעה םעד ןסיהעג ךיֹוא ּבָאה ךיא !טָאג זיא טּבױלעג--

 -שריפ רעמערָא רעזנוא ןגעוו ןגערפֿפָאנ ךיז לָאז רע זַא ,ןיגנָאל |

 זַא ןֿכער ךיא ליװ ,ןעזעג טשינ ץצגרע יז :טָאה'מ יצ ,ןיט

 עכעלגיניק יד וצ ןגירקרעּבירַא טזומעג ךיז טָאה ןַאשזדנעשז

 ָאד רָאנ ,וליפא ןעּור טשינ.אמּתסמ טעװ סוניגנָאל רעה ,תולייח

 ןגעוו ןֿכיגניא רימ . ןטלָאװ לַאפ ַאזַא ןיא .גיניק ןטימ ןעמוקנָא

 | .העידי ַא סַאהעג ריא

 רע זַא ,לנניי ןק'זָאד ןופ לֿכש םניא ןוחשּב ּבָאה ךיא-- |

 ןיוש ךימ טלָאװ ךיא .ןעװעג ליצמ זיא סע יװ טרָאד יז טָער
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 .ןעמוקעגמוא ןעװעג טלָאװ יז ןעװ ,טקיאּורַאּב טשינ לָאמנייק
 ןעװ זַא ,בױלג ךיא רעֶּבָא ,טנעקעג יז ךיא ּבָאה טייצ עצרוק ַא
 רעּביל טשינ רימ יז טלָאװ ,רעטסעװש ַא טַאהעג טלָאװ ךיא
 .ןעוװועג

 ןופ ,לרעטכעט ַא רימ רַאפ ןוא ,רעטסעוװש ַא ריד רַאפ--
 ןוא ,ןרעװ סייװ דרָאּב יד יאדוא רימ טעװ תוגאד עקיזָאד יד
 .ײא ןצ טסרעװ וד רָאנ יװ ,ןצַאלּפ רעצ ןופ טעװ ץרַאה סָאד
 ,ָאטשינ ןיוש זיא רע ןוא--יירד ,ייװצ ,סנייא--ןדנוּבעגוצ םעג
 ,רעלק ןוא ,שפנ-תמגע ןיא ,תוגאד ןיא ,תורצ ןיא ץיז וד ןיא

 ךרוד ,לטיה ןיא רעֿכעל ןוא ךיוּב ןקידייל ַא וצרעד קידנּבָאה |
 ןטרעכעלעג ַא ךרוד יװ ,ךילּפ ןפױא טניר רעסַאװ סָאד עכלעװ
 וצ אנקמ רעמ קילּנוּפער רעד ןיא טציא זיא טניה יד .ךַאד
 -מַא ןעמעלַא ןופ זיא ריפ זנוא ןוא ,עטכַאלש יד רעדייא ,ןייז
 -וצרעּבירַא ךיז טײצ ןיוש זיא'ס רָאנ ,שרעדנַא טשינ ,ןטסגרע
 ?סָאװ ,לַאֿבימ רעה ,טלעװ ערעסעּב יד ןיא ןּביילק

 טשינ טלָאװ'ס יצ ,טכַארטעג ךיא ּבָאה לָאמניא טשינ--
 טלַאה סע רעּבָא ,ןלייצרעד וצ ץלַא ןיקסוטעשקס ןעוועג רעסע3|

 ןיק טימ ריא ןגעװ טָאה ןילַא רע סָאװ ,סָאד קירוצ ךימ
 רעצימע זַא ,ןפערט טגעלפ ס ןעו ןוא ,טנַאמרעד טשינ טרָאװ

 .רעטיצרַאפ ַא רע טגעלפ ,טּפַאכעגסױרַא טרָאװ ַאי טימ ךיז טָאה
 .ןצרַאה ןיא ךָאטש ַא טריּפשרעד טלָאװ רע יװ ,ןרעװ רעט

 ןיא ןענעז סָאװ ,ןדנּוװ יד ץַארקעצ ,םיא לייצרעד ייג--
 תעּב ,ןרָאװעג טנקורטרַאפ המחלמ רעקיזָאד רעד ןופ רעייפ
 -ערעּפ ךרוד ּפָאצ ןרַאפ רעטָאט ַא סעּפע רשפא טריפ טרָאד
 ןעו ,גיא יד ןיא רימ ךיז ןלעטש ט3ֿיל עקידנענערּב .ּפָאק
 ןָאק שרעֶדנַא ,ןּברַאטש וצ טיצ ןיש .םעד ןגעװ טֿכַארט ךיא
 ןוא טלעװ רעד ףױא ןעמ טָאה תורצ רָאנ לייו ,ןיז טשינ
 ןגירקכרוד ךיז סוניגנָאל רעה שטָאכ לָאז יאולה .רעמ טשינרָאג
 -!םולשּב

 -נַא יװ ,ןתוכז ערעסערג ךָאנ 5מיה ייא ןּבָאה זומ רע--|
  םָאװ ,רעה ןיימ רָאנ טקוק רעּבָא .קידצ ַא זיא רע לײװ ,ערעד
 | טי !טרָאד ןעוט .םיעשר יד
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 -רַאג עז ךיא זַא ,ןוז רעד ןופ טנייה טגָאלש ןייש ַאזַא--

 .טשיג

 .ייז ןּבָארגעצ רעיומ עקיטֿכענ רעזנוא--
 רימָאל .םרוטש ַא ןייז טעוװ'ס זַא ,טגָאזעג ּבָאה ךיא--|

 .ןענַאטשעג ָאד גונעג ןיוש ,לַאֿכימ רעה ,ןענַאד ןופ ןייג !

 ךיז ןטיירג ייז לייו ,יײז ןּבָארג רַאפרעד אקוד טשינ- -

 -קירוצ םוצ געװ םענעּפָא ןַא ןּבָאה ןזומ ייז רָאנ ,םרוטש ַא וצ

 .ןויפכרוד םורַא-טרָאד יאדוא יז ןלעװ םעד ץוח ַא ,ךיז ןעיצ
 א שזַא ,רָאנ טקוק .רעסיש ןציז סע עֿכלעװ ןיא ,ןענישַאמ יד

 .ןֿכילגעגסױא טירש קיצרעפ ַא ףיוא ןיוש ןּבָאה יז !טייג ךיור
 .ךעלקערש טנײה טנֶערּב ןוז יד רעּבָא ,ךיא עז טציא--

 ןגױא יד טלעטשרַאפ טנַאה רעד טימ טָאה ַאּבָאלגַאז רעה

 סָאװ ,גנוננעפע רעד ךרוד ךיז טָאה עגר רעד ןיא .טקוקעג ןוא

 ַא ןוטעג ףרָאװ ַא ,רעױמ רעד ןיא ןרָאװעג ןּבָארגעגסױא זיא

 -יא טציילפעצ ןיע-ףרהּכ ךיז טָאה עכלעוו ,ןשטנעמ ןופ עילַאװֿכ

 ךלַאּב טָאה לײט ַא .ןרעיומ יד ןשיװצ חטש ןטסופ םעד רעּב

 סעטַאּפָאל טימ דרע יד ןּבָארגעג ןּבָאה ערעדנַא ;ןסיש ןעמונעג

 ןּבָאה עֿכלעװ ,ןצנַאש ןוא רעיומ עיינ ַא ןטישפיוא ןעמונעג ןוא

 ןשילױּפ םעד ןעמענמווַא גניר ןטירד ַא טימ  ןיוש טלָאזעג

 .רעגַאל
 טשינ- ךיא ּבָאה---ןפורעגסיוא יקסווָאידָאלָאװ טָאה--!ָאהָא--

 .ןענישַאמ יד ןיײרַא ןיוש יז ןרעלָאק טָא ,טגָאזעג

 "קעװַא רימָאל .םרוטש ַא ןייז רעֿכיז ןיוש טעװ סע ,ונ--

 .טגָאזעג ַאּבָאלגַאז טָאה--ןענַאד ןופ ןייג

 רעניילק רעד טָאה--!סמרוט ערעדנַא ןענעז סָאד .,ןיינ-

 ,ןפורעגנָא ךיז רעטיר
 רעד ןיא ןזיװַאּב ךיז ןּבָאה סָאװ ,ןענישַאמ יד ,תמאּב ןוא

 עֿכעלנײװעג יד ןופ טױּבעג ןעװעג שרעדנַא ןענעז ,גנונעפע

 ;סרעטייל ןופ ןענַאטשַאּב ןענעז ערעײז טנעװ יד ;ןענישַאמ

 טימ טקעדַאּב ןוא ןעלגיר טימ טפעהַאּב ןעװעג ןענעז לָאװ

 ןענעז רעּפיִש עטסעּב יד עֿכלעװ רעטניה ,ןלעפ ןוא םישוּבלמ

 .יּפש םוצ ןיג ןעלּפַאטש עטסלטימ יד ןופ קידנֿגײהנָא ,ןסעזעג
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 | | ,טגָאזעג ַאבָאלגַאז טָאה--!וסייּבעצ טניה יד סרָאד ייֵז ןלָאז ,ןייג רימָאל-- | .אנוש ןפױ+ ןסָאשעג ןוא ,ןילפה רעד ןוֿפ
 ,.,ףלע--ריא ףיוא טלַאפ ןוז רעד ןופ זייש יד לייו ,טנַאה רעד ףױא יװ עדעי טעז'מ--ןעצ  ,ןיינ--רעסיש עטסעּב יד ןייז ןוומ טרָאד לו ,ץַאלּפ רעזנוא ףיוא ןענישַאמ עקיזָאד יד טימ ןענעגרהסיוא יז ןלעװ טגיה עלַא ,,,טֿכַא ,ןּביז ..ערעכעה לָאמַא סָאװ ןעײג סע-סקעז ,ףניפ ,ריפ ...סַאּפַאז םענ .יילְק ןייק טשינ םינּפא ןּבָאה ייֵז .,,,יירד ,ייווצ = ,סנייא-- .גנונעפע רעד ןיא ןויװַאּב רערעדנַא רעד ךָאנ עגייא ךיז | ןּבָאה עֿכלעװ ,ןענישַאמ יד ןלייצ ןעמונעג טָאה רע ןוא .טרעפטנעעג יקסווָאידָאלָאװ טָאה--וצ-טרַאוװ--
 ,םיטש רעקידהנושמ ַא טימ טגערפעג רע טַאה--!סָאד זיא סָאװ-- ,ןובשח םעד ןסירעגרעּביא לַאֿפימ רעה טָאה לָאמַאטימ

 ?ווו-- = ) |
 ,םיטש רעקידארומ ַא טיט ןוטעג יירשעג 8 טָצה רע ןוא ךלַאק יװ ןרָאװעג סַאלּב יקסוָאידָאלָאװ זיא ָאד יי .טגָאזעג ַאּבָאלגַאז טָאה--תמא-- ,ורמוא עקיזיר ַא יװ ,םרוס ןופ גנוגעװַאב רעד טימ טככה ןיא ,קירטש םעד ףיוא טגיוועג ךיז טָאה סָאװ ,שטנעמ ַא ןופ ףוג ןטיוט ןטעקַאנ ַא ןטֿכױלַאּב עקַאט ןוז יד טָאה ןישַאמ רעטס .ֿפעה רעד ףיוא :היאר יד טגנערטשעגנָא טָאה ַאּבָאלגאז !טגנעה שטנעמ ַא ..רעטסֿפעה רענעי ףיוא ,טרָאד--| י

 | :קידנצֿכערק ,ןּפיל עַאלּב טימ טעשטּפעשעג ןוא ןגױא יד טּפָאטשרַאפ טנעה יד טימ טָאה ,ּפָאק םעד ןגיוּבעגרעּבירא טָאה ַאּבָאלגַאז ..רעמ .ַּב ןופ רעטעלּב יד רעּביא ןגָארטעגֿפרוד ךיז טלָאװ טניװ ַא יװ ךילג ,רעיױמ רעד ףיוא ןענַאטשטנַא זיא רעדורעג א !ַאטנעיּפיּבדָאּפ זיא סָאד--טָאג רעקיטֿפעמלַא--
 וי /  !אירַאמ סוזעי !ַאירַאמ סוזעי--
 ןיא ןרַאװעג טלדנַאװרַאפ רעדורעג סָאד ןיא לָאמַאטימ
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 -עג ַא ןיא ךָאנרעד ןוא ,רעטרעװ עטשימעגפיונוצ ןוכ שער צ

 סָאװ ,לייח סָאד .עילַאװכ רעטנזיורּבעגפיוא ןַא ןופ יװ רעדליּפ

 םעד ףיוא זַא ,טנעקרעד טָאה ,ןרעיומ יד ףיוא ןענַאטשעג זיא

 "ר רעד ,הרצל:חא רעיײז טגנעה קירטש ןכעלדנעש ןקיזָאד

 סָאד זַא ,טנעקרעד ןּבָאה עלַא--המיגּפ רעטסדנימ רעד ןָא רעק

 .טָאה סעּכ רעֿכעלקערש ַא ןוא ,ַאטנעיּפיּבדָאּפ סוניגנָאל רעה זיא

 .רענלעז יד ןופ ּפעק יד ףיוא רָאה יד ןלעטשפיוא ןעמונעג

 יד ןופ טנעה יד ןסירעגקעװַא ףוס םוצ טָאה ַאּבָאלגַאז

 ףױא ;ןוט וצ קוק ַא םיא ףיוא ןעװעג זיא המיא ןַא ;ןעמערּב

 -עג םיא ייּב זיא םינּפ סָאד ,םױש ַא טַאהעג רע טָאה ןּפיל יד

 .רעֿכעל יד ןופ ןכָארקעגסױרַא םיא ןענעז ןגױא יד ,ָאלּב ןעװ

 : ךעלקערש ַאזַא טימ טע"ערעג רע טָאה--!טולּב !טולּב-- |

 -:עייטש-ןּבענרעד יד ןפָאלעגֿכרודַא שזַא זיא רעדיוש ַא זַא ,לוק

 יי | .עקיד

 ךָאנ .ןײרַא ןבָארג ןיא ןוטעג גנורפש ַא טָאה רע ןוא

 יד ףיוא ןעװעג זיא סָאװ ,ץלַא ןוטעג ףרָאװ ַא ךיז טָאה םיא

 ןטלָאװ ,טשריפ ןופ ןלעפַאּב יד וליפא ,חוּכ םוש ןייק .ןרעיומ

 רעדליװ ןופ ףורּבסיױא ןקיזָאד םעד ןטלַאהנײא טנָאקעג טשינ

 רעּביא ענייא ןגירקעגסױרַא ךיז יז ןּבָאה ןּבָארג ןופ .החיצר

 יד טימ טּפַאכעגנָא ךיז ןּבָאה יז ,עטייווצ יד ןופ סמערָא יד

 זיא'ס רעװ ןוא--ןּבָארג ןופ גערּב ןרַאפ ןייצ יד טימ ןוא טנעה

 קידנקוקמוא טשינ ,טייהרעדנילב ןפָאלעג זיא ,ןעגנורּפשעגסױרַא

 רנעג טָאה סמרוט יד ןופ .םיא רעטניה ןפיול ערעדנַא יצ ,ךיז

 ךיז ןּבָאה ייז ןוא ,יירעדױ-עלָאמס ַא ןופ יװ ,ךיור ַא ןצעז - ןעמ

 -רָאג טָאה'ס רעּבָא ,ןסָאש יד ןופ לַאנק םעד ןופ טלסיירטעצ

 א טימ רעטשרע רעד ןגיולפעג ויא ַאּבָאלגַאז ,ןפלָאהעג טשינ

 ַא יװ ,רעטעװעדליוװעצ ַא ,רעכעלקערש ַא ,ּפָאק ןרעּביא דרעװש

 -נגעקַא ןקַאזָאק יד ןענעז טשרע ָאד .דרעפ דליװ טעוועקירּבעצ

 ןוא ,סעסָאק טימ ,סנזייא-שערד טימ רעלַאפנָא יד ןעגנורפשעג

 א טימ ןגָאלשעגּפױנוצ ךיז .ןּבָאה טנעװ ייווצ :טניימעג טסלָאװ

 ןקידִייטרַאפ טשינ גנַאל ךיז ןענָאק טניה עטאז רעּבָא .ךַארק

 -ױטשעגסױרַא טרָא ןופ .ףלעװ עטציירעצ ןוא עקירעגנוה ןגעקַא
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 -ָאלשעג ,עטקילפעצ ןייצ ןופ ,ענעטינשעג ןדרעװש ןופ ,ענעס
 .ייַּב טנָאקעג טשינ ןקַאזָאק יד ןּבָאה עטשטעװקעצ הא ענעג
 -עג טלמוטעצ יז ןענעז דלַאּב ןוא--ףיולנָא ןדליו םעד ןייטש
 -ַאז רעה .גנונעפע רעד וצ ןפיול ןעמונעג ךָאנרעד ןוא ןרָאװ
 ןטסערג ןיא ןפרָאװעג ךיז טָאה רע וטעװעשוּבעג טָאה ַאּבָאלג
 יד ןעמונעגוצ טָאה'מ רעכלעוו יב ,ןיּבײל ַא יװ ,ןיירַא ןומה
 .עג זיא םיא ןּבענ ןוא ,םיא רַאּפ ןרָאװעג זיא טסופ !ןטערטעג --טעליוקעג ,ןטינשעג ,טעּפָארֿכעג ,טעּפַאסעג טָאה רע ;ךעלעּביײל
 ,יקסווָאידָאלָאװ ,םאלּפ רעקידנרעצרַאפ .רעטייוצ ַא יװ ,ןעגנַאג
 .היח עדליו עטעדנּוװרַאּפ ַא ףיוא ןעועג ךעלנע זיא סָאװ

 ,סמרוט יד ןיא ןטלַאהַאּב ןעװעג ןענעז סָאװ ,רעסיש יד
 -עג ןעמ טָאה עקירעּביא יד ,םענייא זיג טקיליטרַאפ ןעמ טָאה
 ךָאנרעד .רעױמ רעד ןיא גנונעפע טייז רעגעי ןיב טזַא ןּבירט
 םעד קידנּפעשטּפָא ןוא םרוט ןפיוא ףױרַא רענלעז יד ןענעז
 רעד ףיוא טזָאלעגּפָארַא קיטֿביזרָאפ םיא יז ןּבָאה ,ןיגנָאל רעה
 | .דרע

 ...רעפרעק ןייז ףיוא ןוטעג ףרָאװ ַא ךיז טָאה ַאּבָאלגַאז
 רע ןוא ןסירעצ ןעװעג ךיוא זיא ץרַאה סיקסווָאידָאלָאװ

 ,רּבה ןטיױט ןופ קילּבנָא ןפיוא ןרערט טימ ןסָאגַאּב ךיז טָאה
 רעה טױט ַא רַאפ סָאװ טימ ןענעקרעד וצ ןעװעג טֿבײל זיא'ס
 ןעװעג זיא ףוג רעצנַאג רעד לײװ ,ןעמוקעגמוא זיא סוניננָאל
 יד ןּבָאה םינּפ סָאד רָאנ .ןלייפ יד ןופ ןדנּוװ טימ טקעדַאּב
 -עז טולּב סנּפָארט רֶאּפ ַא .טנלײצעגנָא טָאה לייפ ַא סָאװ ,ףיילש םעד ףױא ץַאר ןגנַאל ןייא ץוח ַא ,ןּברָאדרַאפ טשינ ןליימ
 ןענעז ןגױא יד ,קַאּב רעד ףיוא ןרָאװעג טרעוװילגרַאפ םיא ןענ
 ךיז טָאה םינּפ ןֿכײלּב ןפיוא ןוא ,טכַאמרַאפ ןעוװעג םיא יג
 -ֿכײלב עָאלּב יד טשינ ןעװ ןוא ,לֿכײמש רערעטױל ַא טליטשעג
 יד ןיא טױט ןופ טײקטלַאק יד טשינ ןעװ ,םינּפ ןופ טייק
 טּפָאלש סוניגנָאל רעה זַא ,ןעניימ טנָאקעג ןעמ טלָאװ---ןכירטש
 יד ףיוא ןוא ןעמונעג ףוס וצ םי ןּבָאה םירבח יד .קיאור ךיז
 .טעּבעג זיא טרָאד ןופ ןוא ,ןּבָארג ןיא ןגָערטעגקעװַא ןעלסץַא
 | .סָאלש ןופ ויוה
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 יד ן'א ןווָא ןַא טּפַאלקעגפױניצ ןעמ טָאה טנװָא זיּב

 :תורבקה-תיּב רעעזַארַאּבז ןּכױא טכַאנײיּב ןעמוקעגרָאפ זיא הרוכק |

 םעד ץוח ַא ,שוַארַאּבז ןופ םיחלג עלַא ןעמוקעג ןענעז סע
 -רַאפ םרוטש ןטצעל ןיא זיא רעֿכלעװ  ,יקסװָאקּבַאשז זדנָאיסק

 זיא סע :;התימל-בורק ןעװעג זיא ןוא ןקור ןיא ןרָאװעג טעדנּוװ
 עדנַאמָאק יד ןּבעגעגרעּביא טָאה רעֿכלעװ ,טשריפ רעד ןעמוקעג
 רעד ןוא ,ןטנַאדנעמָאק יד ןוא ,עטסָארַאטס רעװַאטסָאנסַארק םעד
 ןוא ,ישזנָארָאֿפ רעדָארגָאװָאנ רעד ןוא ,ישזנָארָאֿכ-ןיורק רֶעה
 -ַאז ןוא ,יקסװָאידָאלָאװ ןוא ,יקסוטעשקס ןוא ,יקסמעישּפ רעה
 -עמוקעגמוא רעד ןֿכלעװ ןיא ,קלָאּפ ןופ םירבח יד ןוא ַאּבָאלג
 רעּביא ןורָא םעד טלעטשעגקעװַא טָאה'מ .טנידעג טָאה רענ
 ךיז טָאה עינָאמערעצ יד ןוא -רבק םענעבָארגעגסױא !שירפ םעד
 | ,ןּביוהעגנָא

 יד ,עטנרעטשעגסיא ןַא ,עליטש ַא ןעװעג ןזיא טֿכַאנ יד

 ןיש ַא קידנפרַאװ ,םַאלפ ןֿכײלג ַא טימ טנערּבעג ןּבָאה סלקַאפ

 ןטּפַאלקעגפיונוצ סָאװ-רָאנ םעד ןופ רעטערּב עלעג יז ףױא

 עטרעמוארַאפ יד ןוא זדנָאיסק ןופ טלַאטשעג רעד ףיוא ,ןורָא

 ןענַאטשעגמורַא ןענעז סָאװ ,רעטיר יד ןופ רעמינּפ

 ןּביױהעגפיוא ךיז טָאה ןַאפ-ךיור רעד ןופ ךיורייו רעד

 זיא טײקליטש יד ;!תוחיר עקידעקעמש קידנטײרּפשרַאפ ,קיאור

 -ילֿכ ןטקיטשעג סַאּבָאלגַאז רעה ךרוד ןרָאװעג ןסירעגרעּביא רָאנ

 עֿכעלרעטיר עקיטֿכעמ יד ןופ ןצֿפערק עפיט יד ךרוד ,ןעּפ

 יד ףיא יירעסיש רעד ןופ רענוד ןטײװ ןֿכרוד ןוא ןטסורּב

 | | .ןרעיומ

 טנַאה יד ןּביהעגפיױא טָאה יקצעיװָאֿכומ זדנָאיסק רעּבָא

 םעד ןּבָאה סרעטיר יד ,ןדער ןָא טּבַײה רע זַא ,ןֿכײצ םוצ
 ךָאנרעד ,ןגיושעג עלײװ ַא טָאה רע ןוא ,ןטלַאהעגנייא םעטָא

 עטנרעטשעגסיוא יד ןיא קילּב םעד טקעטשעגנײרַא רע טָאה

 :ןושלה הזּב ןדער ןעמונעג ףוס םוצ ןוא ןטײקֿכױה

 עשילמיה יד ןיא טֿכַאנייּב ךיא רעה ןּפַאלק ַא רַאפ סָאװ--

 -ןּפַאֿכפיױא ,רמוש-ריט רעָארג-זײרג סעסוטסירק טגערפ ?ןרעוט
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 ף א !ןפע ,רעטעּפ רעקילייה ןפע--.ףָאלש ןקַאמשעג ןופ ךיז קיד
 .ַאטנעיּפיּבדָאּפ ןיִּב

 ןֿפױה ןֿכלעוו בילוצ ,םיבוט םישעמ עֿכלעװ ּבילוצ רעּבָא;
 רעה רעקידענג ,ךיז וטסגעוורעד ןטסנידרַאפ עֿפלעװ ּבילוצ ,גנַאר
 טימ רעּבָא ?רמוש-ריט ןבושח ַאזַא ןייז וצ חירטמ ,ַאטנעיּפיּבדָאּפ
 ןייק טשינ ןיהּוװ ,טרָאד ןײגנײרַא וטסליװ טֿכער ַא רַאפ סאװי

 ןיק טשינ ,רענײד יװ ןייש ױזַא זיא רע וליפא ןעװ ,סוחי
 ,טעטסעיַאמ ןייק .טשינ ,ןטמַא-ןיורק ןייק טשינ ,לוטיט-ןרָאטַאנעס
 {ײלַא ךיז ּבילוצ טשינ ךָאנ ןּביג רעדײלק-רוּפרוּפ וליפא ןוא
 ךַאילש ןטיירּב ןטימ טשינ טרָאפ'מ ןיהּוװ--טירטנײרַא ןעיירפ ןייק
 ןעמ רָאנ ,סקודײה טימ ןוא ,ןַאּפשעג-סקעז ַא טימ שטאק ַא ןיא
 .ֿפױרטש טימ לופ ןיא סָאװ ,םיבוט םישעמ ןופ געװ ןֿכרוד זומ
 ?ןגָאלשרעד ןיהַא ךיז ,תועינמ ןוא ןעגנול

 עקַאס לײװ ,רעֿכיג סָאװ ןפע ,רעטעּפ רעקיליײה ןפע ,ךַא;
 טניירפ רערעײט רעזנוא ןעגנַאגעג זיא לגעטש ןקיזָאד ַאֹזַא ךרוד
 וצ ןעמוקעג ףוס םוצ זיא רע זיּב--ַאטנעיּפיּגדָאּפ רעה ,רבח ןוא
 זיא רע :ןעילּפ ןגנַאל ַא ךָאנ בױט עטרעטַאמרַאפ ַא יװ ,ריד
 רעד יװ ןעמוקעג זיא רע ,רַאזַאל ַא יװ רעטעקַאנ ַא ןעמוקעג
 .יװ ,ןלײפ עשירענידנצעג ןופ ןסירעצ ,ןַאיטסַאּבעס רעקיליײה
 ןַאמ ןיק טָאה סָאװ ,הלותב ַא יװ ,בֹויא רעֿכעלקילגמוא רעד
 ליטש ןוא קידלודעג ,קינעטרעטנוא ןַא יװ ,רשֹּכ ,טנעקעג טשינ
 סָאװ ,טולב ןופ ןּברק ַא טימ ,דניז ןופ המינּפ ַא ןָא--עלעמעל
 / .דנַאלרעטָטּפ ןשידרע ןרַאפ ןרָאװעג ןסָאגרַאפ החמש טימ זיא

  טסעװ וד זא לײװ תעטעפ רעקילײה .,ןײרַא םיא זָאל, =
 .ָאד יד ןיא ןוָאלנײרַא וטסעװ ןעד עשז- -ןעמעוו--ןזָאל טשינ םיא
 ?טייקיּבױלגמוא ןוא טײקנּברָאדרַאפ ןופ ןטייצ עקיז

 עקיזָאד סָאד ןײרַא זָאל !רמוש רעקיליײה ,םיא עשז זָאל,
 ,עקנָאל רעשילמיה רעד ףױא ןרעטיפ ךיז סע לָאז :עלעמעל
 ןופ ןעמוקעג קירעגנוה זיא סע לײװ ,זָארג סָאד ןּפיצ סע לָאז
 | * ,,.שזַארַאבז

 .יקצעיװָאֿכרומ ןדנָאיסק דּפסה םעד ןּבױהעגנָא טָאה יװַא
 בעל עצנַאג סָטד טרערלישעג ןייש יװַא רע טָאה ךָאנרעד ןוא
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 .ֿבעּבענ ןעמוקעגסיוא ךיז ייּב ןיא רעדעי זַא ,ןיגנָאל רעה ןוּכ

 -לעוו ,המיגּכ ןָא רעטיר ןופ ןורָא ןליטש ןקיזָאד םעד ראפ קיד

 ןיז טימ ןוא םינע עטסערג יד תווינע ןייז טימ טָאה ר

 -עד ךיז ןּבָאה סע ,ןגיטשעגרעּבירַא םיקידצ עטסערג יד תוקידצ
 טָאה סָאװ ,רעצ רעד ןוא ןײרַא ץרַאה ןיא ןגָאלשעג עלַא רעּביר

 ןגָאה ייז ןוצ ,רעסערג לָאמַא סָאװ ןרָאװעג זיא ,טשרעהַאּב יז |

 -מוא סָאד זיא סע סיױרג יװ ,ןעזעגנייא רעמ לָאמַא סָאװ שוחּב
 יד ןיִא'ס סיורג יװ ,דנַאלרעטָאפ סָאד ןפָארטעג טָאה סָאװ ,קילג
 ןײרַא זיא זדנַאיסק רעד ןוא ,ןטילעג טָאה שזַארַאּבז סָאװ ,הדבא
 ןלייצרעד ןעמונעג ףוס םוצ טָאה רע ןעװ ןוא תובהלתה ןיא
 -ניא טלָאמעד ןיוש רע טָאה ,טיוט-םישודק סניגנָאל רעה ןגעוו
 רע ןעו ןוא ,ןטַאטיצ ןוא תוצילמ עלַא ןיא ןסעגרַאפ ןצנַאג
 רעד ןופ ןעמָאנ ןיא תמ ןטימ ךיז ןענעגעזעג ןעמונעג טָאה
 טנייװעצ ןיײלַא ךיז רע טָאה ,לייח ןוא רעריפ . ,טײקֿכעלטסײג
 טימ ךיז ןענעגעזעג רימ, :ַאּבָאלגַאז יװ קידנעּפילֿכ ,טגָאזעג ןוא
 םוצ טשינ !רבח ,ריז טימ ךיז ןענעגעזעג רימ ,רעדורּב ,ריד

 רערעֿכיז רעמ ַא וצ ,גיניק !שילמיה םוצ רָאנ ,גיניק ןשידרע
 ,רעגנוה רעזנוא ,ןצפיז ערעזנוא ןגָארטעגקעװַא , וטסָאה ץנַאטסניא
 זנוא רַאפ רערעֿכיז ךָאנ וטסעװ טרָאד--ןייּפ ןוא טיונ רעזנוא
 ,ןעמוקקירוצ טשינ רעמ וטסעװ ןײלַא רעּבָא ,העושי ַא ןלעוּפסױא
 טימ ןורָא ןייד רימ ןסיגַאּב רַאפרעד ,רימ ןענייװ רַאפרעד

 "!רעדורב רעטסּביל ,טַאהעג ביל ךיד ןּבָאה רימ לייוו ,ןרערט -

 יא ,טנייוװעג עלַא ןּבָאה ודנָאיסק ןבושח ןטימ ןעמַאזוצ

 ןופ רעמ ןוא ,ליה סָאד יא ,ןטנַאדנעמָאק יד יא ,טשריפ רעד

 זדנָאיסק רעד ןעװ רעּבָא ,םענעּברָאטשרַאפ ןופ טניירפ יד עלַא

 --"!טָאג ,םיא ביג ור עסיז ַא; :ןעגנוזעג לָאמ ןטשרע םוצ טָאה
 ןענעז עלַא יז םגה ,לוק ַא ףיוא ןגָאלק ןעמונעג עלַא ןּבָאה
 -געט-גָאט ןיא ןוא טיוט ןפיא עטעװעטרַאהרַאּפ ןשטנעמ ןעוועג
 | ,טניוװעגוצ םיא וצ ךיז ייז ןגָאה ןּבעל ןֿכעל

 ,טגײלעגקעװַא קירטש יד ףיוא ןורָא םעד טָאה'מ ןעװ

 ,ןסײרוצקעװַא םיא ןופ ןעװעג רעװש ַאבָאלגַאז רעה םעד זיא
 ןּברָאטשעג םיא טלָאװ רעטָאפ א רעדָא .רעדורּב ַא יװ ךיילג
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 -קעװַא םיוק ףוס םוצ םיא ןּבָאה יקסווָאידָאלָאװ ןוא יקסוטעשקס
 לפה ַא ןעמונעג ןוא ןעגנאגעגוצ זיא טשריפ רעד .טּפעלשעג

 ,הלפּת עטצעל יד ןגָאז ןּבױהעגנָא טָאה זדנַאיסק רעד ;דרע
 טָאה דרע יד--ןיײרַא רבק ןיא ןורָא םעד טזָאלעגכָארַא טָאה'מ
 יד טימ ,טנעה יד טימ ןטָאשעג יז טָאהינ ,ןטיש ןעמונעג ךיז
 ןיגנָאל רעה ןופ רעּפרעק ןטיוט ןרעּביא זיא דלַאּב ןוא--סמלעה
 זיאס ןֿכלעװ ףיוא ,לגרעּב ךיוה ַא ןסקַאװעגסױא ַאטנעיּפיבדָאּפ
 .הנבל רעד ןופ ןייש רעבירט ,רעסייוו רעד ןלַאפעג

  טָאטש רעד ןופ טרעקעגקירוצ ןּבָאה טניירפ יירד יד
 פא ןַא ןגָארטעצ רדס3 ךיז טָאה'ס ןכלעװ ןופ ,ץַאלּפ ןפיוא
 לײװ ,קידנגייװשליטש ןעגנַאגעג ןענעז ייז .ןסָאש ןופ גנַאלק
 -סױרַא טרָאװ עטשרע סָאד טלָאװעג טשינ טָאה ייז ןופ רענייק
 טרעדױלּפעג ןּבָאה רעטיר ןופ סעּפורג ערעדנַא רעּבָא--ןדער
 ,לוק ןייא ןיא םיא קידנּבױל ,ןנימ-רּב ןגעוו ךיז ןשיװצ

 טגָאזעג טָאה--עדובּכּב ַאזַא טַאהעג רע טָאה היול ַא--
 --ןיקסוטעשקס ןּבענ ןעגנַאגעגײּברַאפ זיא סָאװ ,ריציפָא ןַא סעּפע
 ןיק ןעמ טלָאװ יקסװָאקַארעש רעּבײרש רעה םעד וליפא זַא
 | | ,טנדרָאעגניַא טשינ ערענעש

 ַא טרעפטנעעג טָאה--טנידרַאפ רשֹּכ ךיוא סע טָאה רע--

 ןעמונעגרעטנוא סָאד ךיז טלָאװ רעװ םורָאװ--ריציפָא .רעטייווצ
 - ?גיביק םוצ ןסײרוצֿפרוד ךיז

 זַא--ןבעגעגוצ רעטירד ַא טָאה--טרעהעג ּבָאה ךיא ןוא--
 ,םינלעּב רָאּפ א ןעװעג ןענעז טײל סיקצעיװָאינשיװ ןשיווצ
 עלַא יאדוא ןיֹוִׁש יז ןיא ליּפשיײּב ןֿכעלקערש ַאזַא ךָאנ רעּבָא
 .ןעגנַאגרַאפ קשח רעד

 טעװ גנַאלש א .ךעלגעמ טשינ ךיוא ךָאד זיא סע ןוא--
 ,ןשטילגכרוד טשינ ךיז

 .!תעגושמ ןייר ַא  ןעוועג ךָאד טלָאװ סָאד--
 עלײװ 8 טָאה רעדיװ .ןעגנַאגעגייּברַגּפ ןענעז ןריציפָא יד
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 ךיז יקסוָאידָאלָאװ טָאה לָאמַאטימ ,ןגייוושליטש ַא ןטרַאהעגנָא
 :ןפורעגנָא

 ?ןַאא ,טרעהעג וטסָאה--
 ייר ןיימ--.טרעפטנעעג יקסוטעשקס טָאה--טרעהעג ּבָאה'5--=|
 | ,טנייה זיא

 טסנעק וד--טגָאועג טסנרע יקסװָאידָאלָאװ  טָאה--! ןַאי-- ==
 -וצ ןרעג טשינ ךימ יצ ךיא זַא ,טסײװ ןוא ןָא גנַאל ןופ ךימ
 זיא שרעדנַא סעּפע רעּבָא ,ןעגנומענרעטנוא עטגַאװעג ןופ קיר
 רעטושּפ ַא זיא שרעדנַא סעפע ןוא גנומענרעטנוא עטגַאװעג ַא
 0 ,דרָאמטסּבלעז

 ?לַאֿכימ ,ספ טסגָאז וד ןוא--|
 ,טניירפ ַא ריד ןיּב ךיא לייוו ,ךיא--

 -יר ןיד רימ עשז-ביג--טניירפ ַא ריד ןיּב ךיא ךיוא--
 בוא ,רעטירד רעד ןײג טשינ טסעװ וד זַא ,טרָאװ ךעלרעט
 .ןעמוקמוא לעװ ךיא

 -סיוא יקסווָאידָאלָאװ טָאה--!ךטלגעמ טשינ זיא סָאד וָא--
 - ,ןגירשעג

 ןעגנַאלרַאפ רימ ןופ וטסנָאק ױזַא יװ !לַאֿכימ ,וטסעז--
 סטָאג ןעשעג לָאז ?ןוטעג טשינ ןײילַא טסלָאװ וד סָאװ ,סָאד
 | !ןליוו

 .ןייגוצטימ ריד טימ רימ ּביולרעד ױזַא ּביוא--
 -לעז ַא טזיּב וד ןוא--ךיא טשינ ,טרעוװרַאפ טשריפ רעד--

 ,ןגלָאפ טזומ ןוא רענ

 עקַאט זיא רע לייװ ,ןרָאװעג ןגיװשטנַא זיא לַאֿכימ רעה

 ןעמונעג רָאנ רעּבירעד טָאה רע ,רענלעז ַא ןעװעג לּכ-םדוק
 הנבל רעד ןופ ןייש םעד ייב ךעלעסנָאװ יד ןעיירד קרַאטש
 ;:טגָאזעג ףוס םוצ ןוא

 .טנייה טשינ יײג--עקיטכיל ַא רעײז זיא טֿכַאנ יד--
 טָאה--רעלעקנוט ןייז לָאז יז זַא ,ןלעװ יאדוא טלָאװ'ֿכ--

 סָאד .ךעלגעמ טשינ זיא ןגײלּפָא רעּכָא--טרעפטנעעג יקסוטעשקס

 ,ָאד ןֹוא ,גנַאל ףיוא טלעטשעג ךיז טָאה ,טסעז וד יװ ,רעטעװ
 -נסע סָאד סא ְךיז טזַאל סע ,רעװלוּפ רעד סױא ךיז טזָאל
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 "עצרָאװ ןֿכוז ןוא ץַאלּפ ןפיוא ןיוש ןּבָארג רענלעז יד .ירַאװ
 "עקידלקע יד ןופ שיילפ-ןָאצ סָאד טליפ ערעדנַא ייּבכ--ךעל
 ךימ ּבָאה'כ ;דלַאּב ,ןײג ךיא לעװ טנײה .ןסע ייז סָאװ ,םילכאמ
 . ,טשריפ ןטימ טנגעועג ןיוש

 .ןעגנערּכמוא ןײלַא טושּפ ךיד טסייג וד זַא ,עזכ--
 .ןטעג לֿכײמש ַא קיטעמוא טָאה יקסוטעשקס

 םורַא טשינ ךיא םיוש יאדוא !לַאֿכימ ,וטסדער סָאװ--
 ,ןֿכוז טשינ ךיא לעװ טױט םעד ךעלנייוועג רעֹּבָא ,םיגונעּת ןיא
 סע טייג סנקירעּביא ,אטֹח ַא ןעװעג ךיוא ךָאד טלָאװ סָאד ליײוו
 ,םעד ןגעװ רָאנ ,ןעמוקמוא לָאז ךיא זַא ,םעד ןגעװ טשינ ךָאד
 ןזיילסיוא ןוא גיניק םוצ ןייגרעד ןוא ןײגסױרַא לָאז ךיא זַא
 .רעגַאל םעד

 ּוצ קשח ַאזַא טּפַאֿכעגנָא לָאמַאטימ טָאה ןיקסווָאידָאלָאװ
 טָאה רע זַא ,ןיטשריפ רעד ןגעװ ץלַא ןיקסוטעשקס ןלייצרעד
 ךיז טָאה רע רעּבָא טֿכַאמעגּפױא ליומ סָאד טַאהעג ןיוש טעמּכ
 טעוו'ס ןוא ןרעװ טלודעצ רע טעװ הרושּב רעד ןופ :טֿכַארטעג
 ַא ךיי -עּביעד טָאה רע--"ןּפַאֿכ וצ םיא ןייז רעטכייל ךָאנ

 רָאנ טָאה רע--ןגיושרַאפ סע ןוא גנוצ רעד ןיא ןוטעג סיּב
 | :טגערפעג

 -- ?ןייג וטסעװ םורַא-ּוװ-- -
 ןֿכרוד ןייג לעויֿכ זַא ,טשריפ םעד טגָאזעג ּבָאה'כ--

 .ֿפרוד טשינ ךיז לעװ ךיא זיּב ,ךייט ןטימ רעטעּפש ןוא ,ווַאטס
 רעד .רעגַאל ןשיקַאזָאק ןופ טײז רענעי ףיוא טייו ןגירק
 ןופ רעסעּב ןזיא געװ רעקיזָאד רעד זַא ,טגָאועג טָאה טשריפ
 .ערעדנַא

 =עג יקסװָאידָאלָאװ טָאה-הצע ןייק ,עז'כ יװ ,ָאטשינ--
 ןיוש זיא ,טיוט רעד טרעשַאּב ןשטנעמ ַא זיא םיוק--טרעפטנע
 טָאג ךיד לָאז .טעּב ןפוא רעדייא ,םור ןופ דלעפ ןפיוא רעסעּב
 ןעז טשינ ךיז ןלעװ רימ ּבױא '!ןַאי ,ןריפ טָאג ךיד לָאז ,ןריפ
 .ןוא ,טלָעװ רענעי ףיוא ןעז ךיז רימ ןלעװ ,טלעװ רעד ףױא

 'ו ,טיוט ןזיּב יירטעג ןּבילּב רעֿכיז ריד לעװ ךיא
 / -סטוג ןייד רַאפ ןלָאצַאּב טָאג ריד לָאז--ריד ךיא יוװ--

 ר ןפ



 ךימ יז ןלעװ ,ןעמוקמוא לעוו'כ ּביוא ,לַאכימ ,רעּבָא רעה .טייק
 ןּבָאה ייז לייו ,ןיגנָאל רעה םעד יװ ,ןריטנעזערּפ טשינ רשפא
 ףיױא אמתסמ ךיז ןלעװ ייז רעּבָא ,קסּפ ןרעװש וצ ַא ןעמוקַאּב
 לַאפ ַאזַא ןיא עשז-לָאז :ןעמירַאּב ןפוא ןרעדנַא זיא סע ןֿכלעװ
 ךָאנ ןיקצינלעמֿכ וצ ןרָאפקעװַא יקסװָאֿכיליװשטַאז רעטלַא רעד

 יא ךימ ןלָאז טניה יד זַא ,ןלעװ טשינ טלָאװיֿפ ?ייוו ,ףוג ןיימ
 .ןּפעלשמורַא רעגַאל רעייז רעּב -

 / .טגָאזעג .יקסװָאידָאלָאװ טָאה--ןייז רעֿכיז טסנָאק-- }
 ןָא טעמּכ ןָא ּבױזנָא ןופ טָאה רעכלעװ ,ַאּבָאלגַאז רעה

 ספוה ףוס םוצ טָאה ,סעומש םוצ טרעהעגוצ ךיז ןײזטסּוװַאּב
 ךיז ןיא טָאה רע רעּבָא ,ךיז טלדנַאה סע סָאװ ןגעװ ,ןעװעג
 ,ןדערוצּפָא רעדָא ןטלַאהוצקירוצ טפַארק גונעג ןענופעג טשינ)
 ;ןצֿכערק ןעמונעג טָאה רע רָאנְו

 ג !טָאג !טָאג-רעד טנייה ,רענעי ןטכענ--

 ָאו טָאה--!ןוחטּב םעד טשינ טרילרַאפ--|
 יי | .ןפורעגנָא;

 | .ןּביױהעגנָא ַאבָאלגַאז טָאה--...!ןַאי רעה--
 רָאנ טָאה רע ,ןגָאז טנָאקעג טשינרָאג רעמ טָאה רע ןוא

 .ןופ טסורּב יד ףױא טרַאּפשעגנָא ּפָאק ןטרעמוארַאפ ,ןעָארג םעד|
 ןפלָאהַאגמוא ןַא יװ ,םיא וצ טעילוטעג ךיז ױזַא ןוא רעטיר)

 ,דניק}

 ַא ..ס6

 ךיז יקסוָאידָאל

 יא ןעקנװרַאפ ךיז יקסוטעשקס טָאה רעטעּפש העש ַא טימ
 ,וַאטס ןקידברעמ ןופ ןרעסַאװ יד

 ןופ טימ רעד ןוא ערָאלק ַא רעײז ןעװעג זיא טֿכַאנ יד
 -עשקס רעּבָא ,רעצנַאּפ רענרעּבליז ַא יװ ןעזעגסיוא טָאה װוַאטס
 גערּב רעד לײװ , ןגיוא יד ןופ ןרָאװעג םלענ דלַאּב זיא יקסוט
 רעטייו ,ןסקיװעג-רעסַאװ טימ ןסקַאװַאב טֿכידעג ןעװעג זיא

 -רַאפ ןסלַאװעג עפשּב ןענעז ךעלעקעטש-םי ערעטיש יד ןשיװצ
  צעטײרּב ןופ שימעג עצנַאג עקיזָאד סַײד .ןעמולּב-ּפמוז ענעדיש
 .עטלגנעלשעג ,ךעלעגנעטש עקישטילג ,רעטעלּב עלָאמש ןוא
 -רעק ןרַאפ ןֹוא סיפ יד רַאפ ךיז קידנּפעשטרַאפ ןּבָאה ןצנַאלּפ
 סנטסקינײװ טַײה סע רעּבָא ,ןײג סָאד טרעטשעג קרַאטש ,רעּפ
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 .סנטסָאּפ-ךָאו יד ןופ ןגױא יד רַאפ רעטיר םעד טלע2שרעכ
 וליפא זיא ּבױש עטסלטימ ערָאלק יד ךווד ןעמיושרעּבירַא ןגעװ
 טלָאװ ךַאז עלעקנוט עדעי ליײװ ,ןטֿכַארט וצ סָאװ ןעװעג טשינ

 רעּבירעד טָאה יקסוטעשקס--.ןרָאװעג טקרעמַאּב טֿכײל ריא ףיוא
 םוצ זיּב ,װַאטס ןצנַאג םעד גערּב ןטימ ןעלגנירוצמורַא ןסָאלשַא

 ןֿכלעװ ךרוד ,טײז רעטיײװצ רעד ףיוא ןגעלעג זיא סָאװ ,ּפנוז-
 טרָאד ןענעז אמּתסמ .װַאטס ןיא ןסָאלפעגנײרַא זיא ךייט רעד
 רַאפרעד ,עשירעטָאט רעדָא ,סנטסָאּפ-ךַאװ עשיקַאזָאק ןעֶנַאטשעג
 ,ךעלעקעטש-רעסַאװ ןופ דלַאװ רעצנַאג ַא ןסקַאװעג רעּבָא זיא
 -עג ףיוא ןרָאװעג טקַאהעגסױא רָאנ ןענעז סעגערּב ענייז סָאװ
 ןעמ טלָאװ ,ּפמוז םוצ לָאמ ןייא קידנעמוקוצ ,ןומה ןרַאפ ןטלעצ
 וליפא ךעלעקעטש-רעסַאװ יד ןשיװצ סױרָאֿפ ןייג טֿכײל טנָאקעג
 .ףיט וצ רַאפ ןזיװעגסױרַא ךיז טלָאװ ּפמוז רעד ןדייס ,גָאטייּב
 'נוא .רעֿכעלקערש ַא ןעװעג זיא געוו רעקיזָאד רעד ךיוא רעּבָא
 -עג גערּב םייּב ןיא סָאװ ,רעסַאװ ןקידנפָאלש ןקיזָאד םעד רעט
 .,עטָאלּב ַא ןגרָאּברַאפ ךיז טָאה ,סופ ַא ןופ רעכעה טשינ ןעװ

 -לשקס טירט ןדעי ךָאנ .ףיט יד רעמ ךָאנ ןוא לייא ןַא ףיוא

 ַא ןעמּוװשעגסױרַא ףיוא-ןּבױא ןרעסַאװ יד ףיוא ןענעז סיקסוט
 טנָאקעג טֿכײל ןעמ טָאה ןעקסעילּפ רעיײז סָאװ ,ךעלזעלּב ךס
 יד ףיוא קידנקוק טשינ ,םעד ץוח ַא .טײקליטש רעד ןיא ןרעה
 -ַאװֿכ טעדליּבעג ךיז ןּבָאה ,ןעגנוגעװַאּב ענייז ןופ טײקמַאזגנַאל
 ןופ ןפָאלעגּפָא רעטײװ לָאמַא סָאװ ןענעז טָאװ ,רעדער עקידעיל
 סע ןֿכלעװ ףיא ,חטש םענעסקַאװַאּב טשינ םוצ זיּב שזַא ןטימ
 .ַא תעּב .הנבל רעד ןופ טכיל סָאד ןכָארּבעג יז ןיא ךיז טָאה
 װַאטס םעד ןעמּוװשעגרעּבירַא טושּפ יקסוטעשקס טלָאװ ןגער

 -עגנָא רע טלָאװ העש רעּבלַאה ַא סנטסכעה ןופ ךשמ ןיא ןוא
 ןייק ןעװעג טשינ זיא למיה ןפיוא רעּבָא ,ּפמוז םוצ ןיּב טרַאּפש
 ךיז ןּבָאה טכיל ןכעלנירג ןופ ןעמָארטש עצנַאג .עלערַאמֿכ ןייא
 -ּפמוז יד ןופ רעטעלּב יד קידנעלדנַאװרַאפ ,וַאטס ןפיוא ןסָאגעג
 -ַאװ יד ןופ ןרעדעפ יד ןוא ,סרעצנַאּפ ענרעּבליז ןיא ןעמולּב

 טשינ טָאה טניװ ןייק .םעדעפ ענרעּבליז ןיא ףןעלעקעטש-רעס
 / -רַאפ יירעסיש רעד ןוֿפ םרַאיל רעד טָאה קילג םוצ--ןזָאלּבעג
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 קידנקרעמַאּב .ךעלזעלּב-רעסַאװ יד ןופ ןעקסעילּפ סָאד טֿפליה
 ןעו ,טלָאמעד רָאנ סיורָאפ טזײרּפשעג יקסוטעשקס טָאה סָאד
 .רעקיֿכליה ןרָאװעג ןענעז ןצנַאש ןוא סנּבָארג יד ןיא ןּפלַאז יד
 -עװש ַא ךָאנ טפַאשרַאפ טָאה טֿכַאנ ערעטיול ,עליטש יד רעּבָא
 -ַאװ יד ןּופ ןּביוהעגפיוא ךיז ןּבָאה ןעגיג ןופ םירמח .טייקיר

 סרעטיר םעד רעּביא ןקלָאװ ַא קידנדליּב ןוא ךעלעקעטש-רעס

 ,ןגױא יד ףיא ,םינּפ ןפיוא טצעזעג םיא ךיז ײז ןּבָאה ,ּפָאק
 צרעיײז ןרעיוא ענייז רעביא קידנגניז ןוא קידנעמושז ,קידנֿכעטש
 טָאה ,געװ ןקיזָאד םעד קידנּבײלקסױא .םינוגינ עֿכעלרעמָאי
 ףיוא טכירעג ךיז ןוא טרַאנעג טשינ ןײלַא ךיז יקסוטעשקס

 טָאה רע .ןעזעגסױרָאפ ץלַא טשינ טָאה רע רעּבָא ,ןטייקירעװש |
 -ַאװ יד ןופ שינעפיט עדעי ,ןקערש ענייז ןעזעגסיורָאפ טשינ|
 טכַאניײּב ךיז ןיא טָאה ,עטנַאקַאּב ןטסעּבמַא יד ןוכ וליפא ,ןרעס

 קידנליו טשינ ןוא--םענייאניא סקידהמיא ןוא סקידתודוס סעּפע
 ןוא ?ָאנד ןפיוא טרָאד ךיז טוט סָאװ :עגַארּפ יד ףױרַא טמיווש
 .קידארומ ןעװעג טושּפ זיא וַאטס רעשזַארַאּבז רעקיזָאד רעד
 יװ ,רעטֿכידעג ןייז וצ ןעזעגסיוא טָאה םיא ןיא רעסַאװ סָאד
 .םירגּפ ןופ חיר ַא ןּבעגעגסױרַא טָאה ןוא--רעסַאװ ךעלנייוועג ַא

 -ָאט ןוא ןקַאזָאק רעטרעדנוה טליפעג עקַאט םיא ןיא ןּבָאה סע
 רעּבָא ,םיתמ יד ןגױצעגסױרַא תמא ןּבָאה םידדצ עדייּב .סרעט
 .-עקעטש יד ןשיװצ ןטלַאהַאּב ןייז טנָאקעג ןּבָאה ייז ןופ ליפיוו
 טָאה ןיקסוטעשקס ?ןצנַאלּפ-ּפמוז עטֿכידעג ןוא ןעמולּב ,ךעל
 טָאה סייװש ַא ןוא -סעילַאװֿכ יד ןופ טלעק יד ןעמונעגמורַא
 עקיּפעלק סעּפע ןעװ ,ןייז טעוװ סָאװ .ןרעטש םעד ןסָאגַאּב םיא

 .נירג סעּפע ןעװ רעדָא ,ןּפַאֿכנָא לָאמַאטימ םיא ןלעװ סמערָא
 ?ןצנַאלּפ יד רעטנּוא ןופ םיא ףיא ןוט קוק ַא ןלעװ ןגיוא עֿכעל
 -עגמורַא םיא ןּבָאה ןזױר-רעסַאװ יד ןופ ךעלעגנעטש עגנַאל יד
 ןפיוא טלעטשעג רָאה יד ךיז ןּבָאה םיא ןּוא ,ינק יד רַאפ ןעמונ
 רשפא םיא טמענ רענעקנורטרעד ַא סיּפע זַא ,קערש רַאפ ּפָאק
 .,סוזעי !ַאירַאמ ,סוזעיק .ןזָאלּפָא טשינ רעמ םיא טעװ ןּוא םורָא
 -ַאפ קידנזײרּפש ,רעהפיוא ןָא טעשטּפעשעג רע טָאה--"!ַאירַאמ
 ךיױה רעד ןיא ןגױא יד ןּבױהעגפיוא רע טָאה זייוועלייוו .סיור
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 -יאור רעשילמיה ןוא ןרעטש ,הנבל רעד ןופ קילּגנָא ןפיוא ןֹוא
 ןַארַאפ , .גנורעטכיילרעד עסיװעג ַא טריּפשרעד רע טָאה ,טײק
 ,וזַא ליטש רעד ןיא טרזחעגרעּביא ךיז רַאפ רע טָאה--"!טָאג ַא
 .ןרעהרעד ןענָאק ןײלַא ךיז לָאז רע זַא

 גערּב ןפיוא ןוטעג קוק ַא רע טָאה טייצ וצ טייצ ןופ
 .סטָאג ףױא טקוק רע זַא ,ןטכודעגסיױא םיא ךיז טָאה סע ןוא

 .עצרַאװש ,טױק ןופ טלעװ רענעטלָאשרַאפ ַא סעפע ןופ דרע
 -גיפ-טֿכַאנ ןֹוא םיתמ ,תוחור ,ןייש-הנבל רעֿכײלּב ,ןשינעפיט
 רֶע זַא ,שינעקנעּב ַאזַא טּפַאכעגנָא םיא טָאה סע ןוא--שינרעטס
 -רעסַאװ ןופ ץענ רעקיזָאד רעד ןופ סױרַא טלָאװעג דלַאּב טָאה
 | .ךעלעקעטש

 ןוא--גערּב ןטימ טזײרּפשעג רעטייוו רדסּכ טָאה רע רעּבָא
 טָאה רע זַא ,רעגַאל ןּופ טרעטיײוװרעד ליפ ױזַא ףיוא ןיוש ךיז
  -רעד ,גערּב ןופ טירש קילדנעצ רֶאֹּפַא ףױא ,דרע סטָאג ףיוא
  -ַּפָא רעבירעד ךיו טָאװ רע--דרעפ ַא ףיוא ןייטש רעטָאט ַא ןעז
 טָאה עֿכלעװ ,טלַאטשעג עקיזָאד יד ףיוא טקוקעג ןוא טלעטשעג
 ריא טגָאזעג תודע טָאה סע סָאװ ףוא ,ןפָאלש וצ ןעזעגסיוא
 ,דרעפ ןופ זּלַאה םוצ ךיז ןעלקָאש קיסעמֿכײלג

 טָאה רעטָאט רעד .דליּב קידהנושמ ַא ןעװעג זיא סָאד
 קיונגיװשליטש ךיז טלָאװ רע יװ ךיײלג ,טלקָאשעג ץלַא ךיז
 ןגױא יד םיא ןופ טָאה רעֿכלעװ ,ןיקסוטעשקס רַאפ טגיינעג
  רעּבָא ,סקידארומ סעּפע ןירעד ןצװעג .ןעמונעגּפָארַא טשינה

 רעקיזָאד רעד יּבגל לייװ ,טצפיזעגּפָא רעטכייל טָאה יקסוטעשקס
 ,ןקערש עטעדליּפעגנייא יד ןדנּוװשרַאפ ןענעז קערש רעֿכעלקריװ
 טלעװ יד .ןגָארטוצרעּבירַא ןעװעג רערעװש ךס ַא זיא'ס עֿכלעוו
 ךלַאּב זיא רעטיר רעד ןוא ןגױלפעגקעװַא ץעגרע זיא תוחור ןּופ
 / ןפושש ןעמונעג ךיז ןּבָאה ּפָאק ןיא ;ךיז וצ ןעמוקעג רעדיװ
 ?טשינ טפָאלש רע רעדָא ,טפָאלש רע :יװ ןגַארפ עֿפלעזַא רָאנ
 ?ןטרַאװ רעדָא ,רעטייװ ןייג ךיא לָאז

 ךָאנ ךיז קידנגעװַאב ,רעטייװ ןעגנַאגעג רע זיא ףוס םוצ
  ןיא רע .געװ ןופ ּבױהנָא ןיא יװ ,רעקיטֿכיזרָאפ ךָאנ ,רעליטש
 ,ךיט ןוא ּפמוז םוצ געװ טפלעה ַא ןעגנַאגעגּפָא טַאהעג ןיוש
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 .טניװ ןטֿכיײל ַא ןופ זָאלּב ןטשרע םעד טריּפשרעד טָאה רע יװ

 קידנּפַאלקנָא ווא ךעלעקעטש יד טגיװעצ דלַאב ךיז ןּבָאה סע

 ןוא ,שיורעג קרַאטש ַא ןּבעגעגסױרַא יז ןּבָאה ןטייווצ ןיא סגייא
 רעד ףיוא קידנקוק טשינ לייוו ,טיירפרעד ךיז טָאה יקסוטעשקס

 טָאה רע סָאװ ףיורעד קידנקוק טשינ ,טײקיטֿכיױרָאפ רעצנַאג

 םעד ןלעטשוצקעװַא ףיא טונימ רָאֹּפַא וצ טרטּפעג זייוװנטייצ

 קטעלּפ ַא ,ךיז-ןעלכיורטש ַא ,גנוגעװַאּב עקידנרעגמוא ַא טָאה ,סופ

 ןשיװצ רעטסיײרד ןעגנַאגעג רע זיא טציא .ןּבעגסיוא םיא טנָאקעג

 טָאה'ס ןֿכלעװ טימ ,ךעלעקעטש יד ןופ למרומעג ןֿכױה םעד

 -עצ ךיז טָאה םורַא ץלַא ןוא--ַאטס רעצנַאג רעד טשיורעצ ךיז

 -ַאװכעצ ךיז טָאה סעגערּב יד ףױא רעסַאװ סָאד וליפא ,טדער

 ,לוק ַא ףיוא טעיל

 טקעוועגפיוא תּועמשמ טָאה גנוגעוַאב עקיָאד יד רעּבָא
 רַאפ ךיז טָאה לָאמַאטימ לייוו ,ןסקיוװעג-גערּב יד זיולּב טשינ
 .ךיז ןעמונעג ןוא ךַאז עלעקנוט ַא סעּפע ןזיװַאּב ןיקסוטעשקס
 .גנורּפש ַא וצ טיירגעג ךיז טלָאװ יז יו ךיילג ,םיא וצ ןעלקָאש
 ײרשעג ַא טשינ רעיש עגר רעטשרע רעד ןיא טָאה יקסוטעשקס
 סָאד ןטלַאהרַאפ רעּבָא םיא ןּבָאה לקע ןוא דחּפ רעד :ןגעגעג
 -קערש ַא טָאה טייצ רעּבלעזרעד וצ ןוא ,טסורּב רעד ןיא לוק
 .לגרָאג ןרַאפ טּפַאֿכעגנָא םיא קנַאטשעג רעֿפעל

 -שרע רעד רעּבירַא זיא'ס ןעװ ,םורַא עליו ַא ןיא רעּבָא
 םיא טָאה רעֿכלעװ ,ןנימ-רּב ַא ןייז ןָאק סָאד זַא ,קנַאדעג רעט

 .ןוא--לקע רעד רָאנ ןּבילּברֲאפ זיא ,געװ םעד טלעטשרַאפ ןויּכּב
 .ןופ למרומעג סָאד ,ןייג רעטײװ טזָאלעג ךיז טָאה רעטיר רעד
 לָאמַא סָאװ ןוא ןטלַאהעגנָא ץלַא ךָאנ טָאה ךעלעקעטש יד
 רעד יקסּוטעשקס טָאה ןציּפש ערעיײז ךרּוד .ןרָאװעג רעקרַאטש
 יז טָאה רע .ןטסָאּפ-ךַאװ ןשירעטָאט ןטירד ןוא ןטייווצ ַא ןעז
 -עג ןיוש ּבָאה ךיא .ןטרעפ ַא ןטימעג ךיוא טָאה רע ,ןטימעג
 --טֿכַארטעג רע טָאה-ײװַאטס ןּבלַאה ַא ןעגנַאגעגמּורַא ןּבָאה טזּומ
 ןּוט קוק א ךעלעקעטש יד ןּופ לסיּב ַא ןּביוהעגפיוא ךיז ןּוא
 .רַאפ סעּפע ךיז טָאה ָאד--ְךיז טניפעג רע טרָא ןֿכלעװ ףיוא
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 ןעורעד ןּוא טקיקעגמּוא ךיז טָאה רע ;סיפ 'ענייז רַאפ טעּפעשט
 יי ,םינּפ ךעלשטנעמ א ינק עֶנייז ןּבעג טרַאה

 .טֿפַארטעג רע טָאה--רעטייווצ רעד ןיוש זיא סָאד--
 -ָאד רעד לײװ ,ןקָארשרעד טשינ ךיז רע טָאה לָאמ סָאד

 טָאה ןוא ףױרַא םינּפ ןטימ ןגעלעג זיא ןנימ-רּב רעטייווצ רעקיז
 ןוא ןּבעל ןופ ןייש ןייק טַאהעג טשינ טײקיזָאלטֿכַאמ ןייז ןיא
 ידּכ ,רעֿכיג ןייג ןעמונעג רָאנ ךיז טָאה יקסוטעשקס--.גנוגעוַאּב
 ןענעז ךעלעקעטש יד .ןעײרדרַאפ טשינ םיא ךיז לָאז ּפָאק רעד
 טיז 'ןייא ןופ טָאה סע סָאװ--רעטֿכידעג לָאמַא סָאװ ןרָאװעג
 רעּבָא טייז רעטייוצ רעד ןופ ,שינעטלעהַאּב רעֿכיז ַאי ןּבעגעג
 ירַא זיא'ס .גנַאג םעד טֿכַאמעג רערעװש רעיוהעגמוא סע טָאה
 :ָעג ץלַא ויא רע ,העש ַא ךָאנרעד ,העש עּבלַאה ַא ךָאנ רעּב
 ;טרעטַאמרַאפ רעמ לָאמא סָאװ ןרָאװעג זיא רע רעּבָא ,ןעגנַאג
 סע זַא ,ךַאלּפ ױזַא ןעװעג זיא רעטרע עֿכנַאמ ןיא רעסַאװ סָאד
 ןיא רעבָא רַאפרעד ,ינק יד וצ זיּב ץֿפײרגעג טשינ םיא טָאה
 םיא טָאה'ס .לטרַאג םוצ זיּב טעמּכ ןעקנװעג טרָאד ןוא ָאד רע
 סיפ יד ןעיצסױרַא עמַאזגנַאל סָאד טרעטַאמעג רעיוהעגמוא ךיוא
 ןוא ,ןרעטש םעד ןסָאוַאּב םיא טָאה סייווש ַא ,עטָאלּב רעד ןופ
 רעדיוש ַא טײצ ןצ טייצ ןופ םיא ןיא טײצ רעּבלעז רעד .וצ
 | ,ּפָאק םוצ ןיּב סיפ יד ןופ ןפָאלעגכרוד

 ןיא קערש א טימ טֿכַארטעג רע טָאה--!סָאד זיא סָאװ-- |
 טשינ ןעמ טצז סעּפע ?ןעניז ןופ ּפָארַא טשינ ךיא ןיּב--ןצרַאה
 סָאד ןענעקרעד טשינ לעװ ךיא זַא ,ןיז טעװ סָאװ ;ּפמװ םעד
 ;ןדיימסיױא סע לעװ ןוא ךעלעקעטש יד ןשיװצ טְרָא

 ןפוא ַאזַא ףיוא לייװ ,הנּכס עֿכעלקערש ַא ןעװעג זיא סָאד
 װַאטס םעד םֹורֲַא ןעַײרד ךיז טנָאקעג טֿכַאנ עצנַאג ַא רֶע טלָאװ
 ןופ ,טרָא ןּבלעז םעד ףיא ןעניפעג ךיז ירפ רעד ןיא ןוא
 טרָא ןרעדנַא ןַא ףיוא רעדַא ,ןעגנַאגעגסױרַא זיא רע ןכלעוו
 קי בי .טנעה עשיקַאזָאק יד ןיא - ןלַאפנירַא

 =עג רע טָאה--ןּבילקעגסיױא ךיא ּבָאה געװ ןטֿפעלש ַא--
 - ךָאק ןײגרעּבירַא װַאטס ןכרוד--טומ םעד .קידנרילרַאפ ,טֿפַארט

 רעה יֹװ ,ןייג ןוא ןרעקמוא ןגרָאמ ךיז לעװ ךיא ,טשינ ןעמ -
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 .ןעורּפָא טנָאקעג ךיא טלָאװ ןגרָאמ זיּב--סוניגנָאל
 ,טסוװעג טָאה רע ליײוװ ;ןעגנַאגעג רעטייו זיא רע רעּבָא

 טעװ רע זַא ,ןייא ךיז טדער רע ןעװ ,ןײלַא ךיז טרַאנ רע זַא
 זיא'ס ןורּפָא ןֿכָאנ ןײרַא געו ןיא ךיז ןוָאל ןוא ןרעקמוא ךיז
 -גלעטשּפָא ןוא טֿכַאז יזַא קידנעייג זַא ,ןלַאפעגנייא ךיוא םיא
 םוצ ןעמוקוצ טנָאקעג טשינ ךָאנ רע טָאה ,עלײװ עדעי ךיז קיד
 לָאמַא סָאװ םיא טָאה ורּפָא ןגעװ קנַאדעג רעד רעּבָא ,ּפמוז

 ףיז קשה ַא טּפַאֿכעגנָא םיא טָאה זייוועלייוו ,טשרעהַאּב רעקרַאטש
 ךיז לסיב ַא שטָאֿכ ידּכ ,עטָאלּב רעד ףיױא ץעגרע ןגיײלוצקעװַא

 -עג ענעגייא יד טימ ןגָאלשעג ױזַא ךיז טָאה רע .ןעורוצסיוא
 רעדיױש ַא .ןעװעג ללּפתמ טייצ רעּבלעזרעד ּוצ ןוא ןעקנַאד
 רעֿכַאװש לָאמַא סָאװ ,רעטּפָא לָאמַא סָאװ טּפַאֿכעגנָא םיא טָאה
 קילּבנָא רעד .עטָאלּב רעד ןופ סיפ יד טּפעלשעגסױרַא רע טָאה
 רעּבָא ,טרעטֿכינעגסױא םיא טָאה סנטסָאּפ-ךַאװ עשירעטָאט ןופ
 יװ ךיז טרעטַאמ רענייז ּפָאק רעד ךיוא זַא ,טריּפשעג טָאה רע
 .ץיה ַא ןיא ןײירַא טלַאפ רע זַא ןוא--ףוג רעד

 ךיז טָאה פמוז רעד--העש עּבלַאה ַא רעּבירַא רעדיוװ זיא'ס
 .ןזיװַאּב טשינ ץלַא ךָאנ

 ןסױטשעגנָא רעטפָא לָאמַא סָאװ ךיז רע טָאה רַאפרעד
 . ,סננימ-רּב ,המיא ,טֿכַאנ יד .ענעקנורטרעד ןופ סרעּפרעק ףיוא
 -פָאלש ןוא טײקטרעטַאמרַאפ יד ,ךעלעקעטש יד ןופ שיורעג סָאד

 טָאה ןיטד רעד .ןעקנאדעג יד טלמוטעצ םיא ןּבָאה טיײקיזָאל
 ןוא ,קַאדוק ןיא ַאנעלעה זיא טָא .ןליּפשעצ ןעמונעג םיא ךיז
 ,ףיול-רּפעינד ןטימ לפיש ַא ףיא ןענַאשזדנעשז טימ טמיווש רע
 -צעיװָאֿכומ זדנָאיסק ,גנַאזעג ַא ַא טרעה רע--ןשיור ךעלעקעטש יד
 -ָארג ףָאטשישק רעה ןוא ,רעדיילק-םיחלג יד ןיא טרַאװ יק
 טרָאד טקוק לדַײמ סָאד ..ןטערטרַאפ רעטָאפ םעד טעװ יקצישזד
 ןעמענ יז טעװ דלַאּב-ןרעיױמ יד ןופ ךייט ןפיוא גָאט ןדעי
 רע !טרָאפ רע, :ןעירש ןוא ןיירַא טנעה יד ןיא ןשטַאּפ
 | "!טרָאפ

 םיא קידנעיצ ,ןפורעגנָא ךיז ןַאשזדנעשז טָאה--!רַאה--
 .ייטייטש ןייליירפ סָאד--םערָא ןרַאפ
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 .עטרעטנָא:ּפרַאפ יד םיא ןּבָאה .סָאד .ךיז טקעװ יקסוטעשקס
 .ןעגורעצ טרעוװו עיזיו יד .געװ ןפיוא ןטלַאהרַאפ ךעלעקעטש
 ַאזַא טשינ ןיוש רע טריּפש טציא .ךיז וצ רעדיװ טמוק רע
 .הֹּכ וצ םיא טיג ץיה יד ליײװ ,טייקדימ

 | ןּפמוז רעד טשינ ץלַא ךָאנ סָאד ויא ,יעה
 ,ךעלעקעטש עגלעזיד ץלַא רע טעז םורַא ןוא םורַא רעּבָא

 .ףייט םייּב .טרירעג טשינ טרָא ןופ ךיז טלָאװ רע יװ ךיילג
 טשינ ךָאנ ויא סָאד זַא ,ס טסיה ,רעסַאװ ןפָא ןַא ןייז זומ
 : ,ּפמוז רעד

 קירוצ טרעק עיזיו יד רעּבָא ,רעטייוו טייג רעטיר רעד
 -עשקס ליװ טסיזמוא .טײקיקענטרַאה רעקידתונמחרּבמוא ןַא טימ
 ַא ןעשטּפעש וצ ןָא רע טּבײה טסיזמוא ,ןּבײרטרַאפ יז יקסוט
 -ַאּב סָאד ןרילרַאפ וצ טשינ ךיז רע טקרַאטש טסיזמוא ,הלפּת
 ,קַאדוק---ךעלפיש יד ,רּפעינד רעד ןָא טמיוװש רעדיוו--.ןייזטסּוװו
 :ןענַאזרעּפ ךס ַא שיזיוו רעד ןיא רע טעז לָאמסָאד וָאנ-- --שטיס
 םעד ןוא ,ןיקצינלעמכ ןוא ,טשריפ םעד ךיוא ןַאנעלעה ץוח ַא
 ןוא ,ןַאּבָאלגַאז ןוא ,סוניגנָאל רעה םעד ןוא ,ןַאמַאטַא-ןקַאזָאק
 קידבוט-םוי ןוטעגנָא ןענעז עלַא--ןיקסוָאידָאלָאװ ןוא ןענוהָאּב
 ייז ?הנותח עקיזָאד יד ןייז לָאז ּוװ רעּבָא ,הנותח ןיז ףױא
 טשינ ,ינּבול טשינ זיא'ס ,טרָא ןטנַאקַאּבמוא ןַא ןיא סעּפע ןענעז
 ףױא ןוא רעסַאװ ַא סעּפע ..קַאדוק טשינ ,שטיס טשינ ,יגָאלזָאר
 ...סרעּפרעק ןעמיווש םיא

 רעסעּב ,רעדָא ,לָאמ ןטייװצ םוצ ךיז טקעװ יקסוטעשקס
 .וקעג זיא סעכלעװ ,שיורעג קרַאטש ַא םיא טקעװ סע ,טגָאזעג
 -ירעד ךיז טָאה רע--טיג רע עֿכלעװ ןיא ,טײז רעד ןופ ןעמ
 | .טֿפרָאהעג ןוא טלעטשעגּפָא רעב

 ַא סעפע ךיז טרעה סע ,ךיז טרעטנענרעד שיורעג סָאד
 ,לפיש ַא זיא סָאד--קסעלּפ ַא ןוא יירעּפירקס

 םיא ןיא ןציז סע .ךעלעקעטש יד ךרוד ןױש סע טעז'מ
 טלַאה רעטייוװצ רעד ,רעדור ןטימ טעּברַא רענייא--ןקַאזָאק .ייווצ
 סנטייװרעד ןופ טָאה רעכלעװ ,ןקעטש ןגנַאל ַא טנַאה רעד ןיא
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 -ַאװ יד רעדנַאנַאפ םיא טימ טרַאש ןוא ,רעּבליז יװ טקנַאלּבעג

 .ןסקיוועג-רעס
 -עגּפָארַא זלַאה ןרעּביא ןיּב שזַא ךיז טָאה .יקסוטעשקס

 טקעטשעגסױרַא טָאה ּפָאק רעד רָאנ זַא ױזַא ,רעסַאװ ןיא טזָאל

 .טקוקעג טָאה ןוא ,ןצנַאלּפ יד רעּביִא

 ןענעז יז רעדָא ,ןטסָאּפ-ךַאװו רעֿפעלניײװעג ַא סָאד זיא--

 רע טָאה--!ךָאנ ךימ ןגָאי ןוא ןרוּפש עניימ ףיוא ןלַאפעג ןיוש

 .טַֿארטעג ךיז
 -עװַאּב עליופ ןוא עקיאור יד ןיפ רע טָאה רעּבָא דלַאּב |

 א ןייז ןומ סָאד זַא ,ןסױטשעגנָא ךיז ןקַאזָאק יד ןופ ןעגנוג

 רעמ ןייז טזוומעג טָאה װַאטס ןפיוא ךעלפיש .ךַאװ עֿפעלנײװעג

 ןטלָאװ ,טגָאיעגֿכָאנ םיא ןטלָאװ ןקַאזָאק יד ןעװ ןוא--סנייא יװ

 .ןשטנעמ ךס ַא ןוא ךעלפיש רָאּפ ַא ןּבילקעגנָא אמתסנ ךיז

 -עג סָאד--ןרָאפעגיײּברַאפ םיא ןּבענ ייז ןענעז לייוורעד

 -עשקס :סעומש םעד טּבױטרַאפ טָאה ךעלעקעטש יד ןופ שיור

 -ירעגּפָא עקידנגלָאפ רָאנ טּפַאֿכעגפױא רעוא ןטימ טָאה יקסוט

 :רעטרעוו ענעס
 -רַאפ עקיזָאד סָאד ךיא ,ןעמענ ײז לָאז לוװייט רעד--

 !ןטיה ןסייהעג ייז ןּבָאה רעסַאװ עטשוּפיע

 ךעלטניּב יד רעטניה טקוררַאפ ךיז טָאה לפיש סָאד ןוא

 ןופ ןענַאטשעג ןיא סָאװ ,קַאזָאק רעד רָאנ .ןסקיװעג יד ןופ

 יד ןיא ןקעטש ןטימ טּפַאלקעג שימטיר ףדסּכ טָאה ,טנרָאפ

 -רעּביא שיפייד ולעװ טלָאװ רע יװ ךיילג ,ןצנַאלּפ-רעסַאװ

 | | .ןקערשי

 יג רעטייװ טזָאלעג ריז טָאה יקסוטעשקס |

 א ןעורעד רעדיװ רע טָאה םורַא טייצ עסיוועג ַא ןיא

 .גערּב ןרעּביא טרַאה ןענַאטשעג זיא סָאװ ,ןטסָאּפ-ךַאװ ןשירעטָאט

 ןופ םינּפ ןפיוא ךיילג ןלַאפעג ויא הנבל רעד ןופ ןיש רעד

 רעּבָא .עדרָאמ עשיטניה ַא ףיוא ןעװעג ךעלנע זיא סָאװ ,רעטָאט

 רעד רַאפ טַאהעג ארומ ליפ ױזַא טשינ ןיוש טָאה יקסוטעשקס

 סָאד ןרילרַאפ טשינ לָאז רע זַא ,רַאפרעד יװ ,ךַאװ רעקיזָאד

 ידּכ ,תוחוּכ עלַא טגנערטשעגנָא רעּביִרעֶד טָאה רע ,ןײזטסוװַאּב
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 ןוא זיא רֶע ּוװ ,ןופרעד ןוּבשחו-יד ןרָאלק ַא ןבעגוצּפּבָא ךיז
 רעמ ךָאנ רָאנ טָאה ףמַאק רעקיזָאד רעד רעּבָא .טײג רע ןיהוװ
 זַא ,טקרעמַאּב רע טָאה דלַאּב ןוא טייקדימ ןייז טקרַאטשרַאפ
 זַא ,ןגױא ענייז ןיא טֿכַאפיירדרַאפ ןוא טלּפָאטרַאפ טרעוו ץלַא
 .רעגַאל רעד ןייז וצ װַאטס רעד סא םיא טזיײװ זייװגלײװ
 טלָאמעד ,ןטלעצעג--ךעלעקעטש יד ןופ ךעלטניב יד ןוא ,ץַאלּפ
 טימ ןיג לָאז רע זַא ,ןיקסוָאידָאלָאװ ןפור טלָאװעג רע טָאה
 סָאװ ,טסּוװעג ךָאנ רע טָאה ליפ ױזַא ףיוא רעּבָא ,ןעמַאזוצ םיא
 | ןטלַאהעגקירוצ ךיז טָאה רע זַא ,ךיז טוט םיא טימ

 -עג ןײלַא ךיז וצ רע טָאה--!טשינ יירש !טשינ יירש -
 2 .ןעגנערּבמוא ךיד טעװ סָאד--טגָאז

 ןרָאװעג זיא ןײלַא ךיז טימ לגנַארעג רעקיזָאד רעד רעּבָא
 -קינײּפעג ַא שזַארַאּבז ןופ סױרַא זיא רע .רערעווש לָאמַא סָאװ
 .לעװ ןופ ,טײקיזָאלּפָאלש רעכעלקערש ןופ ןוא רעגנוה ןופ רעט
 ייזָאד רעד .ןעגנַאגעגסױא טרָאד ןיוש ןענעז רענלעז יד רעכ
 ןופ חיר רעד ,דָאּב עטלַאק יד ,טכַאנ רעד ןטימ ןיא געװ רעק
 -יא ןעשזדנַאלּב סָאד ,רעסַאװ ןופ ןגָאלשעג טָאה סָאװ ,םירגּפ
 ןופ ןעלצרָאװ יד ןשיװצ ךיז ןרעטנָאלּפ טָאד ,סעטָאלּב יד רעּב
 ןיא ךָאנ וצרעד .רָאג ןיּב טֿכַאװשעגּפָא םיא ןּבָנה ,ןטקיװעג יד
 / ןוא קערש רעקידרדסּכ רעד ּבילוצ טייקטציירעצ יד ןעמוקעגוצ
 ןּבָאה ןעניב יד סעכלעװ ,םינּפ םענעסירעצ ןופ קָאטײװ רעד
 טימ ןסָאגַאב ןעװעג ןצנַאגניא ןיא סע זַא ,ןֿכָאטשעצ ױזַא םיא
 ךיג טשינ טעװ רע ּבױא זַא ,טריפשעג רעּבירעד סָאה רע -- טולּב
 ידּכ ,גערּב ןפױא סױרַא טעװ רע רעדָא זיא ,ּפמוז םוצ ןעמוקוצ
 רעדָא ןפערט םיא ףרַאד סע סָאװ ,ןפערט רעֿכיג םיא לָאז סע
 ןעקנורטרעד ןוא ךעלעקעטש עקיזָאד יד ןשיװצ ןלַאפ טעװ רע
 .ןרעוו

 ןפַאה א ןעװעג םיא רַאפ ןענעז ךייט ןוא מוז רענעי
 עיינ ןבױהעגנָא טשרע ךיז ןּבָאה טרָאד םגה ,גנוזיײלסױא ןופ
 | ,תונּכס ןוא ןטייקירעווש

 -ער ,רעטײװ ןעגנַאגעג ןיא ןוא טקרַאטשעג ךיז טָאה רע
 ץיה רעד ןיא .תונּכס טימ רעקינײװ לָאמַא סָאװ ךיז קידנענַעכ
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 טָאה סע :ןסעומש ,תולוק עֿכעלשטנעמ טרעהעג יקסוטעשקס טָאה
 .וַאטס רעד ױזַא םיא ןגעװ טדער סָאד זַא ,ןטכודעג םיא ךיז
 ,ןֿכירקסױרַא רע טעװ ?טשינ רעדָא ,ּפמוז םוצ ןעמוקוצ רע טעװ
 ערעייז טימ םיא רעּביא ןעגנוזעג ןּבָאה ןעניּב יד ?טשינ רעדָא
 זיא רעסַאװ סָאד .רעֿכעלרעמָאי לָאמַא סָאװ ךעלעמיטש עניד
 ןוא ,לטרַאג ןויּב טֿכײרגעג םיא סע טָאה דלַאּב--רעפיט ןרָאװעג
 זַא ,טֿכַארטעג רעּבירעד טָאה רע .טסורּב רעד וצ זיּב ךָאנרעד
 -נָאלּפרַאפ ךיז רע טעװ ,ןעמיװש וצ ןעמוקסיוא טעוװ'ס ּבױא
 .ןרעװ ןעקנורטרעד ןוא ּבעװעג ןטֿכידעג ןקיזָאד םעד ןיא ןרעט

 וצ קשח רעקרַאטש ַא טּפַאֿכעגנָא םיא טָאה רעדיװ ןוא
 יד טגײלעגפױנוצ טַאהעג ןיוש טָאה רע :;ןיקסוװָאידָאלָאװ ןפור
 :ןעיירשוצסיוא ידּכ ,ליומ םייּב טנעה

 | ןֿפַאֿפימ !לַאֿכימ--
 ַא םיא עלעקעטש קידמרַאּברעד ַא סעּפע טָאה ,קילג םוצ

 רע .ןײרַא םינּפ ןיא ץיּפש ןטֿכייפ ,ןטיױטַאּב ןטימ ןוטעג שטַאּפ
 -נענ לסיּב ַא רעּבָא ,ךיז רַאפ ןעזרעד ןוא--ךיז וצ ןעמוקעג זיא
 ,למעלפ ךַאװש ַא ,טייז רעטֿכער רעד וצ רעט

 . ןוא טֿכיל ןקיזָאד ןיא טקוקעג רדסּכ ןױש רע טָאה טציא
 ,םיא וצ ןעגנַאגעג קיקענטרַאה טייצ עסיוועג ַא

 -ַאֹב טָאה רע ליײו ,טלעטשעגּפָא ךיז רע טָאה לָאמַאטימ
 רעד ןיא ןסָאלּפעג זיא סָאװ ,רעסַאװ םעניײר ןופ סַאּפ ַא טקרעמ
 רעד ןעװעג ןזיא סָאד .טמעטָאעגּפָא רעיירפ טָאה רע .טיירּב
 - ,ּפמוז רעד--ןטייז עדייּב ףיוא ןוא ,ךייט
 ןטימ ןייגוצמורא ןרעהפױא ,סע טסיײה ,ןיוש ךיא לעוװ-- |
 רע טָאה--ןילק ןקיזָאד ןיא ןזָאלנײרַא ךיז לעװ ךיא ןוא ,גערּב
 | | ,טֿכַארטעג ךיז

 תורוש ייווצ ןגיוצעג ךיז ןּבָאה סַאּפ ןופ ןטייז עדייּב ןופ
 רעד ףיוא ןייג טזָאלעג ךיז טָאה רעטיר רעד--ךעלעקעטש ןופ
 טָאה םורַא עלייוו ַא ןיא .ןעמוקעגוצ זיא רע רעֿכלעװ וצ ,טייז
 ךיז טָאה רע .געװ ןקיטכיר ןפיוא טייג רע זַא ,טנעקרעד רע
 רע ןוא ,םיא רעטניה ןעװעג ןיוש ויא װַאטס רעד :טקוקעגמוא
 ,סַאּפ ןלָאמש ןופ גנעל רעד ןיא רעטיײװ ןעגנַאגעג טציא ןיא
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 .ךייט רעד יװ ,שרעדנַא סעפע ןייז טנָאקעג טשינ טָאװ רעכלעוו
 ,רעטלעק ןעוועג ךיוא ָאד זיא רעסַאװ סָאד
 א ןלַאפַאב םיא זיא םורַא טײצ עסיװעג ַא ןיא רעּבָא

 ןוא ,טלסײרטעג םיא ךיז ןּבָאה סיפ יד .טייקדימ עכעלקערש
 .לּפענ רעצרַאװש ַא ןּביוהעגפיױא יװ ךיז טָאה ןגױא יד רַאפ
 ןוא גערּב םוצ ןייגוצ לעװ ךיא רָאנ ,ןייז טשינ ןָאק שרעדנַא;
 ,ןייג טשינ רעטייוו לעוװיֿפ---טכַארטעג רע טָאה--ןגײלקעװַא ךיז
 ,"ןעורּפָא לעװי'ֿכ

 יד טימ ןוא ינק יד ףױא ןלַאפעגמוא רע זיא לָאמַא טימ |
 ןסקַאװַאּב ןעװעג זיא סָאװ ,לטניּב ןקורט ַא טּפַאטעגנָא טנעה
 -עג יד ןשיװצ עלעזניא ןַא יװ ןעװעג זיא סָאד .ךעמ טימ
 - .ןסקיוו

 טימ ןעמונעג ןוא םיא ףיוא טצעזעגקעװַא ךיז טָאה רע
 קרַאטש ייּברעד ןוא םינּפ עטקיטולּברַאפ סָאד ןשיװּפָא טנעה יד
 .ןעמעטע

 -רעד רעֿכעלזָאנ ענייז וצ ךיז טָאה םורַא עלייוו ַא ןיא
 רע טָאה ,גערּב םוצ ךיז קידנעיירדמוא .ךיור ןופ חיר ַא ןגָארט
 םיא םורַא ןוא רעייפ ַא ןעזרעד גערּב ןופ טירש טרעדנוה ףיוא
 ,ןשטנעמ לפייה ַא

 ןוא רעיײפ ןקיזָאד םעד רעּביאננעקַא ןענַאטשעג זיא רע
 ,ךעלעקעטש יד טרַאשעצ טָאה טניװ רעד ןעװ ,ןטנעמָאמ יד ןיא
 ןטשרע םייּב דלַאּב .ןעז טנֿכײצעגסױא טנָאקעג ץלַא רע טָאה

 סָאװ ,רעסיימש-דרעפ עשירעטָאט יד טנעקרעד רע טָאה קילג
 ןסעגעג ןוא רעייפ םייּב ןסעזעג ןענעז

 םעד .רעגנוה ןֿכעלקערש ַא טליפרעד רע טָאה טלָאמעד |
 ,שיילפ-דרעפ לקיטש ַא ןסעגעגפיוא רע טָאה ןענינַאּב ןטצעל
 -ייוצ ַא וליפא טקיטעזעגנָא טשינ ךיז טלָאװ סע ןֿכלעװ טימ
 -עג טשינרָאג רע טָאה ןָא טלָאמעד ןופ ןוא-- --לפלעוו קידמישדח
 ,ליומ ןיא טַאה

 -:סקַאװ-ןּפענרעד יד ןקילפּפָא ןעמונעג רעּבירעד טָאה רע |
 -עגסױא קיריג ייז ןוא ןעמולּב-ּפמוז יד ןופ ךעלעגנעטש עקיד

 ײס ןוא ,רעגנוה םעד ייס טליטשעג יז טימ טָאה רע ,ןגױז
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 ,טקיניפעג םיא טָאה טשרוד ַא ךיוא ?לייוו ,טשרוד םעד
 .לעוו ,רעייפ ןיא טקוקעגנייא ךיז רדסּכ רע טָאה ייּברַעד

 ,ןשטנעמ יד .רעֿכַאװש ןוא רעסַאלּב לָאמַא סָאװ ןרָאװעג זיא ס3

 סע ןוא לּפענ ַא טימ יװ טליהרַאפ ךיז ןּבָאה ,םיא ןּבענ סָאװ
 ,ךיז ןרעטייװרעד ייז זַא ,ןטכודעג ךיז טָאה

 ןפָאלשנײא ָאד לעוװיֿפ !ךימ טרעטַאמ ףָאלש רעד ןַאהַא-- |
 .טֿכַארטעג רעטיר רעד ךיז טָאה--לטניּב ןקיזָאד םעד ףיוא

 סרעטָאט יד .ןרעדור ןעמונעג ךיז טָאה רעייפ םייּב רעּבָא
 ןרעיוא סיקסוטעשקס וצ ךיז ןּבָאה דלַאב .ןענַאטשעגפיוא ןענעז
 טרעפטנעעגּפָא יז טָאה סע "!דרעפ !דרעפ, :תולוק ןגָארטרעד
 םורַא ןוא ןשָאלרַאפ ךיז טָאה רעייפ סָאד .ןעשוריה ץרוק ַא
 רעטיר רעד טָאה םורַא עלייוװ ַא ןיא .ןרָאװעג טסוּפ זיא םיא
 רעד רעּביא סעטיּפָאק ןופ טירט עּבױט ןוא ףייפעג ַא טרעהרעד
 .עקנָאל רעטֿפיײפ

 סעּפע סָאװרַאפ ,ןייטשרַאפ טנָאקעג טשינ טָאה יקסוטעשקס
 ןציּפש יד זַא ,טקרעמַאּב רע טָאה ָאד .קעװַא ןרָאפ סרעטָאט יד
 --סָאלב סעּפע ןרעװ ןזױר-רעסַאװ יד ןוא ךעלעקעטש יד ןופ
 טפול יִד ןוא ,הנבל רעד ןּופ יװ ,שרעדנַא טֿבײל רעסַאװ סָאד
 .לּפענ ןטֿפײל ַא ןיא ןייא ךיז טליה

 ,טגָאטעג טָאה'ס-.טקוקעגמוא ךיז טָאה רע
 . םעד ןײגמורַא ףױא טרטּפעג רע טָאה טֿכַאנ עצנַאג יד

 .ּפמוז ןוא ךייט םוצ ןעמוקעגוצ זיא רע זיּב ,ווַאטס
 רֶע טָאה טציא .געװ ּבײהנָא ןיא ןעװעג םיױק זיִא רע

 ,גָאטיײּב רעגַאל ןֿכרוד ןגירקֿכרוד ךיז ןוא ךייט ןטימ ןייג טזומעג

 ןייש ןטימ טּפַאזעגנָא רעמ לָאמַא סָאװ ךיז טָאה טפול יד |
 יד ןעמונעגנָא למיה רעד טָאה חרומ ןפױא ,ןרעטשנגרָאמ ןופ
 ,טײקָאלּב רעֿכײלּב ַא ןופ רילָאק

 לטניפ ןופ טזָאלעגּפָארַא יינספיוא ךיז טָאה יקסוטעשקס
 -עגסױרַא רע טָאה גערּב םוצ קידנעמוקוצ ןוא ןײרַא ּפמיז ןיא
 .ךעלעקעטש יד ןופ ּפָאק םעד טקעטש

 ןעזעג ןעמ טָאה טירש קיצפופ ךרעּב ןופ קחרמ ַא ףיוא
 ,טסוֿפ ןעוװעג עקנַאל יד זיא יװַא ,ןטסָאּפ-ךַאװ ןשירעטָאט ןייט
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 טרָא םענעקורט ןפיוא סנטיוװ רעד ןופ טָאה רעייפ סָאד רָאנ
 ןסָאלשַאּב טָאה רעטיר רעד ;םַאלפ ןקידנקנַאצ ַא טימ טעיילטעג
 . ָאד ךָאנ ןּבָאה סע ּוװ ,ןזָארג עֿכױה יד ןשיװצ ןיהַא ןֿכירק וצ
 : .ךעלעקעטש-רעסַאװ ןסקַאװעג טרָאד ןוא

 ,טֿכוזעג טוג רע טָאה רעייפ םוצ ןֿפָארקעגוצ זיא רֶע ןעוו
 טָאה רע .גרַאװנסע ןופ ךעלטשער ןעניפעג טשינ טעװ רֶע יצ

 -רעּביא טימ רענייּב-ןסּפעש עטעשזירגעגּפָא-שירפ ןענופעג עקַאט
 ענעטָארּבעג רָאּפ א ךיוא ןוא סטעפ ,ןרעדָא ןופ ןשינעּביײילּב
 ןעמערַאװ ןיא ןרָאװעג ןפרָאװעגקעװַא ןענעז סָאװ ,ןּביר-רעסַאװ
 -ליװ ַא ןופ טיטעּפַא ןטימ ןסע ןעמונעג ךיז טָאה רע ןוא-שַא
 -אֹּב טשינ טָאה רע ויּב ,ןסעגעג גנַאל ױזַא טָאה רע .היח רעד
 -עגרעדנַאנַאפ ןעװעג ןענעז סָאװ ,סנסָאּפ-ךַאװ יד זַא ,טקרעמ
 -וצ-ןרעק ,ןעגנַאגעג זיא רע ןֿכלעװ ךרוד ,געװ ןפיוא טלעטש
 ןרעטנענרעד ןוא רעגַאל סוצ עקנַאל רעבלעז רעד ךרוד קיר

 | ,םיא וצ ךיז
 רָאּפ ַא ןיא ןוא ןייגקירוצ טזָאלעג ךיז רע טָאה טלָאמעד

 יד ןופ טנַאװ רעד ןיא ןרָאװעג םלענ רֶע זיא םורַא טונימ

 -קעװא ךיז רע טָאה לטניּב ןייז קידנעניפעג קירוצ .ךעלעקעטש
 לײװרעד ןענעז סנטסָאּפ-ךַאװ יד .שיורעג ןָא םיא ףיוא טגיילעג
 יײַב יד ּוצ ןעמונעג דלַאּב ךיז טָאה יקסוטעשקס .ןרָאפעגיײברַאפ
 ןּבָאה עכלעװ ןוא--ךיז טימ ןעמונעגטימ טָאה רע עֿכלעװ ,רענ
 ַא ייּב יװ ,ןייצ עקיטֿפעמ ענייז ןשיװצ ןקַאנק ןעמונעג טציא
 טָאה ,ןועדָא יד ןוז סטעפ סָאד טעשזירגענּפָא טָאה רע ,ףלָאװ
 -עג ןוא--עסַאמ-רָעניײּב יד טייקעצ טָאה ,ךרַאמ םעד ןגיוזעגסיוא
 רע טָאה טײצלָאמ-ןגרָאמירפ ַאזַא .רעגנוה ןטשרע םעד טליטש
 .שזַארַאּבז ןיא טאהעג טשינ גנַאל ןיֹוש

 -עג םיא טָאה'ס .רעקרַאטש טליפעג טציא ךיז טָאה רע
 ,גָאט רעקידנעייגפיוא רעד ייס ןוא גרַאװנסע סָאד ייס טקיטפערק
 טייז-חרזמ עֿכעלנירג יד ;ןרעקיטכיל לָאמַא סָאװ ןרָאװעג זיא'ס
 טלעק-ןגרָאמירּפ יד .ּבלעג ןוא ךעלטיור ןרָאװעג זיא למיה ןופ
 םיא טָאה'ס רעּבָא ,רעטיר םעד טעשטוקָאד קרַאטש תמא טָאה
 -ערַאװֿכרוד ןוז יד טעװ ןֿכיג ןיא זַא ,קנַאדעג רעד טסײרטעג
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 וו ,טקוקעגמוא טוג ךיז טָאה רע .ףוג ןטרעטַאמרַאפ ןייז ןעמ
 ,ץרוק לסיּב ַא ,סױרג גונעג ןעװעג זיא לטניּב סָאד .זיא רע
 ןשטנעמ ייװצ זַא ,טיירּב ױזַא רעּבָא רַאפרעד ,קידכעלייק לייוו
 ךעלעקעטש יד-- ןגילקעװא טנָאקעג םיא ףיוא טֿכײל ךיז ןּבָאה
 ,רעױמ ַא טימ יװ ,ןטײז עלַא ןופ טלגנירעגמורַא סע ןּבָאה
 ןגױא עכעלשטנעמ יד רַאפ ןצנַאגניא סע קידנלעטשרַאּפ

 -עג יקסוטעשקס טָאה--ןעניפעג טשינ ָאד ךימ ןלעװ ייז--
 -עקעטש יד ךרוד שיפ ךָאנ ןזָאל ךיז ןלעװ ייז ןדײס--טֿכַארט
 שּוּפיִע ןופ ןענעז ייז לייו ,ָאטשינ זיא שיפ ןייק רעּבָא ,ךעל
 סָאװ ,ןטֿכַארטַאּב ןוא ןעורסיא ךיז ךיא לעװ ָאד .טרגּפעגסיױא
 .ןוט רעטייוו לָאז'3

 ןיג רעטייװ לָאז רע יצ ,ןטֿפַארט ןעמונעג טָאה רֶע ןוא = |
 -ַאּב רע טָאה ףוס םוצ .טשינ רעדָא ,ךייט ןופ גנעל רעד ןיא
 -עצ ןוא טניװ ַא ןּבײהפיױא ךיז טעו'ס ּביוא ,ןייג וצ ןסָאלש
 ןוא שיורעג סָאד םיא ןטלָאװ טשינַא ;ךעלעקעטש יד ןעלסיירט
 אמּתסמ םיא טעװ סע זַא ,טרפּב ,ןּבעגסױא טנָאקעג גנוגעװַאּב
 ,רעגַאל ןּבענ ןײגוצֿכרוד ןעמוקסיוא

 --!טציא זיּב ךָאנ בעל ךיא סָאװ ,טָאג ,ריד קנַאד ךיא--
 | ,ליטש רעד ןיא טעשטּפעשעג רע טָאה

 ךָאנרעד ,למיה םוצ ןגיוא יד ןּביױהעגפיוא טָאה רע ןוא
 .סנּבָארג עשיליוּפ יד ןיא ןגָארטעגקעװַא קנַאדעג רעד םיא טָאה
 ,טרפּב ,טוג רעייז ןעזעג לטניּב םענעי ןופ ןעמ טָאה סָאלש םעד
 -פיוא רעד ןופ ןלַאוטש עטשרע יד טליגַאּב םיא ןּבָאה סע זַא
 םערוט ןופ ּפָארַא רעצימע טרָאד טקוק רשפא .ןוז רעקידנעייג
 -ָאלָאװ ןוא ,ויטקַאּפש ַא ךרוד ךעלעקעטש ןוא ןווָאטס יד ףיוא
 . ןקוק גָאט ןצנַאג א יאדוא ךָאד ןלעװ ַאּבָאלגַאז ןוא יקסווָאיד
 ןקידנעגנעה ַא ןעורעד טשינ םיא ןלעװ ייז יצ ,ןרעיױמ יד ןופ
 . ןםערוט ַא סעּפע ףיוא

 ךיז יקסוטעשקס טָאה--ןעזרעד טשינ ןלעװ יז רעּבָא- =
 ןלעװ ייז--דיירפ טימ ןרָאװעג לופ זיא ץרַאה ןייז ןוא ,טֿכַארטעג
 .עגרעּביא לָאמ רָאּפ א רע טָאה--!ןעזרעד טשינ ,ןעזרעד טשינ
 גָאה'כ רעּבָא ,ןעגנַאגעגֿכרוד קינײװ טציא זיּב ןיּב ךיא-- .טרזח
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 ןפלעה רעטייו ךיוא רימ טעװ טָאג ,ןײגֿכרוד טזומעג סע
 -רעד ןיוש ךיז ןגיוא עקיטסייג ענייז טימ רע טָאה ָאד

 רעטניה ,רעדלעװ יד ןיא--סרעגַאל עשיקַאזָאק יד רעטניה ןעז
 ןצנַאג ןופ ןומה :תולייח עכעלגיניק יד ןעייטש סע עכלעוו
 דרע יד--ןטנעמיגער עשידנעלסיוא ,רעייג-סופ ,ןרַאה ,דנַאל
 ןוא דרֶעפ ,ןשטנעמ ןופ אשמ רעד רעטנוא שזַא טצֿכערק
 גיניק רַאה םעד רע טעז למיוועג ןקיזָאד ןשיװצ ןוא ,ןטַאמרַאה
 ,..ןײלַא

 ,טֿכַאלש עֿכעלניײװעגמוא ןַא ןעורעד רע טָאה ךָאנרעד
 ,רעטייר עלַא טימ טשריפ םעד--סרעגַאל עֿכעלטנייפ עטּפַאלקעצ
 ןסירגַאּב סָאד ,םיגורה ןופ ןסיוטש יד רעּביא טילפ רע תעּב

 ,.,תולייח יד ןופ ךיז |
 -רַאפ םיא ךיז קָאטײװ ןופ ןּבָאה ןגיוא ענעלָאװשעגנָא יד

 ךיז טָאה ּפָאק רעז ןוא טניל ןקרַאטש םעד רעטנוא טֿכַאמ
 טָאה סע .ןעקנַאדעג יד ןופ טסַאל רעד רעטנוא ןגִוּבעגּפָארַא
 ףוס םוצ ,טײקֿכַאװש עסיז ַא סעפע ןקיטלעװַאּב ןעמונעג םיא
 .ןייא זיא ןוא גנעל רעצנַאג רעד ןיא ןגיוצעגסיוא ךיז רע טָאה
 ;ןפָאלשעג

 -ּפָארַא ךיז טָאה ןוז יד .טשיורעג ןּבָאה ךעלעקעטש יד
 טמערַאװעג קילּב ןסייה ַא טימ ןוא למיה ןנױא ךיוה טקורעג -

 זיא רע ןוא--םידגּב יד םיא ףיוא טנקורטעגסיוא ,רעטיר םעד :ו
 ױזַא ןעזעג םיא טלָאװ סע רעװ .גנוגעװַאּב ןָא ,טסעפ ןפָאלשעג
 ,טניימעג טלָאװ ,םינּפ טקיטולּברַאפ ַא טימ ,לטניּב ןפיוא ןגיל
 -עגסױרַא טָאה רעסַאװ סָאד ןכלעװ ,ןנימ-רּב ַא טגיל סָאד זַא
 יד ,ןפָאלשעג ץלַא זיא רע ,ןהעש רעּבירַא ןענעז סע .ןפרָאװ
 ךיז ןעמונעג ןוא ץיּפש ןטסֿכעה ןפיוא ןעװעג ןיוש זיא ןוז
 ץלַא ךָאנ זיא רע--,למיה ןופ טייז עטייװצ יד ףיוא ןקּווּפָארַא
 -עג קידארומ ַא טקעװעגפױא טשרע םיא טָאה סע .ןפָאלשעג

 ,עקנָאל רעד ףיוא ןסיּבעג ךיז ןּבָאה סָאװ ,דרעפ ןופ שטיװק
 -עג ןשטייּב טימ ןּבָאה סָאװ ,סרעטָאט ןופ ןפורסיוא עֿכיוה ןוא
 | .סרעגָא-רעגַאל יד ןסימש

 -רעד ,ןוטעג קוק ַא ;ןגױא יד ןּבירעגסױא ךיז טָאה רע
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 ,למיה ןפיוא :ךיוה רעד ןיא ןוטעג קול ַא יא רע יװ ךיז טנַאמ

 -וא רעד ןופ ןלַארטש עטצעל יד ןופ ןעװעג טיור זיא סָאװ

 -ֿפרוד זיא רֶצ--סנרעטש טלקניפעג ןגָאװ סע ,ןוז רעקידנעייגרעט

 .גָאט ןצנַהג םעד ןפָאלשעג

 טשינ ןוא טורעגסיוא טריּפשעג טשינ ךיז טָאה יקסוטעשקס
 ,רענייב עלַא ןוטעג-ייו םיא ןּבָאה סע ,אברדא ,טקיטפערקעג
 טעװ ימ עשירפ יד אקוד וַא ,טֿפַארטעג ךיז טָאה רע רעּבָא
 .ןיא סיכ יד קידנזָאלּפָארַא ןוא--תוחוּכ ענײז ןשירפּפָא קירוצ

 געװ ןיא טוָאלעג רעטייװ ךיז תויחש םוש ןָא רע טָאה רעסַאװ
 .ןײרַא

 ,ךעלעקעטש יד ײּב טרַאה ןעגנַאגעג טציא ןיוש זיא רע
 ןעיצ וצ טשינ שיורעג ַא ךרוד ידֹּכ ,רעסַאװ םענייר ַא ךרוד
 -עג ןּבצה סָאװ ,סרעטָאט יד ןופ טײקמַאזקרעמפיוא יד ךיז ףיוא
 ןּבָאה ןלַארטש עטצעל יד .סעגערּב יד ףױא דרעפ יד טעשַאּפ
 הנבל יד לי ,רעטסניפ גונעג ןעוועג ויא'ס ןוא ןשָאלרַאפ ךיז
 -לעװ יד רעטניה ןופ טקורעגרעפא טַאהעג טשינ ךָאנ ךיז טָאה
 טָאה יקסוטעשקס זַא ,ףיט ױזַא ןעװעג ןיא רעסַאװ סָאד .ועד
 טזומעג ןוא סיפ יד רעטנוא ןדָאב םעד ןריולרַאּפ זייוורעטרע
 -עג ןיא רע לײװ ,ןעמוקעגנָא רעװש  םיא זיא סָאװ ,ןעמיווש

 זיא רעֿכלעװ ,םָארטש ןגעקַא ןעמּוװשעג זיא ןּוא ןוטעגנָא ןעוו
 -קירוצ ךָאד רעּבָא םיא טָאה רע ,קיטסַאה ןעװעג טשינ .וליפא
 סָאד וליפא טלָאװ רעּבָא רַאפרעד ,ןװָאטס יד וצ ןסיוטשעג
 ,ּפָאק םעד ןקרעמַאּב טנָאקעג טשינ גיא עשירעטָאט  עטספרַאש
 רעלעקנוט רעד ןופ גנעל רעד ןיא ןגױוװַאּב ךיז טָאה סָאװ

 ,דהּפ ןָא ןעגנַאגעג ויא רע .ךעלעקעטש-רעסַאװ יד ןופ טנַאװ
 רע זיא לײט ןטסערג םוצ ןוא ,ןעמּוושעג רע זיא ןזײװנלײװ
 ןעלסקַא יד ּוצ זיּב ןוא לטרַאג םוצ ויּב רעסַאװ ןיא ןעגנַאגעג
 ענייז ןֿכלעװ ןופ ,טרָא ןַא וצ ןעמוקעגוצ ףוס םוצ ויא רע זיּב
 ןוא רעטנזױט ןעורעד ךייט ןופ ןטיײז עדייּב ףיוא .ןּבָאה ןגיוא
 ,ךעלטֿכיל רעטנזיוט

 .טציא--טכַארטעג ךיז רט טאה--סרעגַאל יד זענעז סָאד--
 !טָאג רימ ףלעה |
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 - | ,טכרָאהעג טָאה רע ןוא
 וצ ןגָארטרעד ךיז טָאה תולוק עטשימעג ןופ םרַאיל ַא |

 ןקניל ןפיוא ,סרעגַאל יד ןעװעג ןעגעז סָאד ,ָאי .ןרעיוא ענייז
 רעד ןענַאטשעג זיא ,םָארטש ןייז טימ קידנעייג ,ךייט ןופ גערּב
 ףיוא--ןטלעצעג ,סנגעו רַעטנזױט ענייז טימ רעגַאל רעשיקַאזָאק
 ,עקידלמוט עדייּב--רעגַאל רעשירעטָאט רעד--טייז רעטֿכער רעד
 ןופ ןעגנַאלק עדליװ ,תולוק עֿכעלשטנעמ טימ פופ ,עקידנשיור
 יירעשוריה ,ןעלמעק ,תומהּב ןופ שטיװקעג ,ךעלפייפ ןוא ןקיוּפ
 ַא טעדליּבעג יז ןשיװצ טָאה ךייט רעד .ןעיירשעג ,דרעּפ ןופ
 .ןתקולחמ רַאפ העינמ ַא ךיא טײצ רעּבלעזרעד וצ ןוא הציחמ
 קיאור טנָאקעג טשינ ןּבָאה סרעטָאט יד לי ,תוחיצר ןוא
 ךיט רעד זיא טרָא ןקױָאד םעד ןיא .ןקַאָאק יד ןבענ ןייטש
 -נַאנַאפ ןויּכב םיא ןעמ טָאה רשפא ןוא ,רעטיירּב ןעועג ךיוא
 ןענעז ,טגָאזעג תודע ןּבָאה סרעייפ יד יװ רעּבָא ,ןּבָארגעגרעד
 רעד ןופ ןטלעצעג ענעטֿפָאלפעג יד ןוא טייז ןייא ןיפ סנגעװ יד
 ַא ףױא סעגערּב יד ןופ טקורעגּפָא ןענַאטשעג טייז רעטייווצ
 -אמּתסמ ןענעז רעסַאװ ןרעּביא טרַאה ןוא--טירש קיל זנעצ רָאּפ
 / .טגטסָאּפ-הרימש :ןענַאטשעג

 רערעטיש ןענעז ןצנַאלפ-רעסַאװ יד ןוא ךעלעקעטש 'ד
 -עג סעגערּב יד ןענעז סרעגַאל יד ןגעקַא זַא ,םינּפא--ןרָאװעג
 -דנעצ רָאּפ א ךָאנ ןעגנַאגעג זיא יקסוטעשקס ,טקילפעגסי א ןעוו
 המיא ןַא ןוא טכַאמ ַא סעּפע ,טלעטשעגּפָא ךיז ןוא--טי ׁש קיל
 ,למיוועג ןקיזָאד םעד ןופ םיא וצ טײװ ג טָאה

 ץצנַאג יד זַא ,ןטכודעגסיוא םיא ךיז טָאה עגר רעד ןיא |
 .-שטנעמ רעטנזיוט עקי,ָאד יד ןופ טייקנסיּברַאפ ןוא טײקמאזכַאװ
 ךיז טָאה רע ןוא םיא וצ טדנעװעג זיא ןשינעפעשַאּב עֿכעל
 הע :ןפלָאהַאּבמוא ןיטולחל ,תוחוּכ ןָא ןיטולחל טליפעג ייז יּבגל
 : .,ןילַא רענייא ןעויעג זיא

 ךיז רע טָאה--!ןײגֿכרוד טשינ .םורַא-טרָאד טעװ רענייק--
 | 2 ,טכַארטעג

 םיא טָאה סע לײװ ,רעטײװ ךָאנ ןעגנַאגעג זיא רע רעּבָא
 . ,טייקירעגיינ עֿכעלנײּפ ,ענעטלַאהעגנײא טשינ ַא סעּפע ןגיוצעג
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 -ארומ עקיזָאד יד ףױא ןוט קוק ַא רעטנענ טלָאװעג טָאה רע

 | + .טֿכַאמ עקיד

 יד ןופ דלַאװ רעד .ןּבילּבעג ןייטש רע זיא לָאמַא טימ

 .טקַאהעגּפָא רעסעמ ַא טימ יװ ,טזָאלעגסױא ךיז טָאה ךעלעקעטש

 רעטייוו .ןטלעצעג ףיוא טקַאהעגסא עקַאט יז ןעמ טָאה רשפא

 ,סרעייפ יד ןופ טלטיירעג קיטולּב ךיז עילַאװֿפ ענייר יד טָאה

 .טלגיּפשעגּפָא ריא ןיא ךיז ןּבָאה סָאװ

 טרַאה טרעקַאלפעג ןּבָאה ןעמַאלפ עלעה ןוא עסיורג ייווצ

 ַא ףיוא רעטָאט ַא ןענַאטשעג זיא םענייא ייב .סעגערּב יד ייּב |

 רעד ןיא ןיּפש רעגנַאל ַא טימ קַאזָאק ַא ןטייװצ םייפ ,דרעפ

 ןפיוא ןוא ןטייװצ ןפיא רעניא טקוקעג ןּבָאה עדייּב .טנַאה

 עכלעװ ,ערעדנַא ןעזעג ןעמ טָאה סנטייװ רעד ןופ .רעסַאװ

 .טקוקעג ךיוא ןוא ךַאװ רעד ףיוא ןענַאטשעג ךיוא ןענעז

 ַא ןפרָאװעגרעּבירַא יװ טָאה ןעמַאלּפ יד ןופ ןייש רעד

 .-עג ןעמ טָאה סעגערּב יד ייּב .רעסַאװ ןרעּביא קירּב עקידרעייפ

 ןרָאװעג טצונַאּב ןענעז עֿכלעװ ,ךעלפיש ענילק ןופ ןעײר ןעז

 .װַאטס ןפיוא ךַאװ רעד וצ
 ַא יקסוטעשקס טָאה--!ןייז טלָאמעג טשינ רָאג ןָאק'ס--

 .ןוטעג םורּב
 .טשינ .שּואי ַא ןיא ןלַאפעגנײרַא רע זיא לָאמַא טימ ןוא-

 ַא רעּבירַא ןיוש זיא טָא !ןייגקירוצ טשינ ןוא ,רעטײװ ןייג

 ,רענרעד ןוא סעטָאלּב רעּביא ךיז טּפעלש רע יװ ,תעל-תעמ

 ןוא ,שינעליופ טימ טּפַאזעגנָא ,טפול ַא ךיז ןיא ןיירַא טמעטָא

 -עגנָא ןױש טָאה רע זַא ,טציא ןוא ,רעסַאװ ןיא ךיז טקייװ -

 דָארג ךיז טָאה רע עֿכלעװ ךרוד ,סרעגַאל ענעי וצ זיּב טרַאּפש

 רָאג ןָאק סָאד זַא .,ןייא רע טעז ,ןײגוצֿכרוד ןעמונעגרעטנוא

 :ןייז טלָאמעג טשינ

 רעד ;ןעװעג ךעלגעמ | טשינ זיא ןייגוצקירוצ ךיוא רעּבָא |

 תוחוּכ גונעג ןעניפעג רשפא טעװ רע זַא ,טסּוװעג טָאה רעטיר

 ןעמַאזוצ .ןיגוצקירוצ ףיוא טשינ רעּבָא ,רעטייוװ ןּפעלש וצ ךיז

 -שרע רעד ןיא ;החיצר ַא טּפַאֿכעגנָא ךיוא םיא טָאה שּואי ןטימ

 ןעגנערּבמוא ,רעסַאװ ןופ סױרַא טלָאװעג רע טָאה עגר רעט
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 ןוא ןסַאמ עבעלטנייפ יד ףיוא ןפרַאװ ךיז ךָאגרעד ,ךַאװ יד |
 | ,ןעמוקמוא |

 רעקידהנושמ ַא טימ טשיורעצ רעדיװ ךיז טָאה טניוו רעד
 -לעז רעד וצ קידנעגנערּבטימ ,ךעלעקעטש יד רעּביא יירעקשוש
 ,שזַארַאו ןופ רעקעלג יד ןופ ךליהּפָא ןַא ךיא טייצ רעּב
 ןיא ךיז ןּפַאלק ןוא ןייז ללּפתמ סיײה ןעמונעג טָאה יקסוטעשקס
 טימ ףליה ךָאנ ןעלמיה יד וצ ןפורעג טָאה רע ןוא טסורּב רעד
 --ןקידנקגירט ַא ןופ ןוחטּב ןטלפייװצרַאפ ןטימ ןוא טּפַארק רעד
 .-ַאל עשירעטָאט ןוא עשיקַאזָאק יד ןוא ,ןעװעג ללפתמ טָאה רע
 -פָא ןטלָאװ יז יװ ךײלג ,טרעדליפעג קידהמיא ןּבָאה םרעג
 עטיור רעייפ ןופ .ןוא עצרַאװש--הלפּת יד ףיוא טרעפטנעעג
 "יא םידש ןופ תונחמ יװ טײרדעגמורַא ךיז ןּבָאה ןטלַאטשעג
 --ךעלגעװַאבמוא ןענַאטשעג ןענעז סגטסָאּפ-ךַאװ יד--םונהיג ןרעּב
 .רעסַאװ ןקיטולּב ַא טימ ןסָאלּפעג טָאה ךייט רעד

 ןעמּוקנָא טעו'ס ןעװ סרעייפ יד ןשעלרַאפ ןלעװ לז ---
 ,טרַאװעג ןוא טכַארטעג ךיִז יקסוטעשקס טָאה--טכַאנ עפיט יד

 זיא םרַאיל רעד .עטייװצ א ןוא העש ןייא רעּבירַא זיא'ס
 -גייא ןעמונעג עקַאט ךיז ןּבָאה סרעייפ יד ,ןרָאװעג רעכַאװש
 עֿכלעװ ,ךַאװ רעד ייב סרעייפ ייװצ יד ץוח ַא--ןשעל זייווקיצ
 .רעקרַאטש לָאמַא סָאװ טרעקַאלפעג ןּבָאה

 -עג רָאלק זיא'ס ןוא--ןטיּבעג ךיז ןּבָאה סנטסָאּפ-ךַאװ יד
 ,ירפ רעד ןיא ןזיּב שזַא ןיטש יֹװַא ןלעװ ייז זַא ,ןעו

 טעװ רע זַא ,קנאדעג ןפיא ןעמוקעג ןזיא ןיקסוטעשקס
 רע טָאה רעּבָא דלַאּב--ןֿכירקֿכרוד ןענָאק רעטכייל גָאטייּב רשפא
 ןעמונעג ןעמ טָאה גָאטײג .ןפרָאװעגּפָא קנַאדעג ןקיזָאד םעד
 טָאה ךייט רעד--ךיז ןדָאּבעג ,תומהּב יד ןעקנורטעגנָא ,רעסַאװ
 ,ןשטנעמ טימ לופ ןייז טזומעג

 .םיש יד ףױא ןלַאפעג קילּב סיקסוטעשקס זיא לָאמַא טימ |
 רָאּפַא וצ ןענַאטשעג ײז ןענעז סעגערּב עדייּב ףיוא ,ךעל |

 יד ןּבָאה טייז רעשירעטָאט רעד ףיוא ןוא ,ייר ַא ןיא קילדנעצ
 .ךעלפיש עטשרע יד וצ ויּב שזַא טֿײרגעג ןטקיװעג

 . ןיא זלַאה ןרעּביא זיִּב טוָאלעגּפָארַא ךיז טָאה יקסוטעשקס
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 -תעשּב ןוא ייז וצ ןקורוצ ןסַאלעג ךיז ןעמונעג ןוא רעסַאװ
 ןשירעטָאט ןפיוא .טלעטשעגנָא ןעװעג ןגױא ענייז ןענעז השעמ
 | ,ןגיוּב-ןגער ַא ףיוא יװ ,רמוש

 טרַאה ןעװעג ןיש רע זיא םורַא העש עּבלַאה ַא ןיא
 .רַאפ יד .רעטּושּפ ַא ןעועג זיא ןַאלּפ ןייז ,לפיש ןטשרע ןבענ
 טרַאטשעגסױרַא ןּבָאה ךעלפיש יד ןופ ןלייט עטשרעטניה ענעסיר

 א ןֿפללעװ ךרוד ,בלעװעג ןימ ַא טעדליּבעג ןוא רעסַאװ ןופ
 ּכיוא .ןשטעװקֿכרוד טגָאקעג טֿפײל ךיז טלָאװ ּפָאק רעֿכעלשטנעמ
 ןּבעג סנייא טרַאה טייז-ייּב-טייז ןענַאטשעג ןענעז ךעלפיש עלַא
 ןקרעמאּב טנָאקעג טשינ רמוש רעשירעטָאט רעד טלָאװ ,ןטייווצ

 זיא רעֿכעלרעפעג ןיײז רעטנוא ךיז טגעװַאב סָאװ ,ּפָאק םעד

 טנטקעג טָאה רע ךױא רעּבָא--רמוש רעשיקַאזָאק רעד ןעװעג
 -:קוק טשינ טָאה ךעלפיש יד רעטנוא לייוו ,ןקרעמַאּב טשינ םיא
 שינרעטסניפ ַא טשרעהעג רעייפ ןקידרעּביאנגעקַא ןפיוא קיד
 ןעוועג טשינ געװ רערעדנַא ןייק זיא סנקירעּביא

  ףלַאּב ןוא טלקנעװקעג טשינ רעגנעל ךיז טָאה יקסוטעשקס
 .ךעלפיש יד ןופ לײט רעטשרעטניה רעד ייּב ןעועג רע זִיא

 ,טגָאועג רעסעב רעדָא ,ריפ עלַא ףיוא ןכָארקעג זיא רע |
 -עג ויא רע .ךַאלּפ ןעװעג זיא רעסַאװ סָאד לייוװ ,ךיוּב ןפיוא
 ,גערּב ןפיוא ןענַאטשעג זיא סָאװ ,רעטָאט םוצ טנעָאנ ױזַא ןעוו
 טָאה רע .דרעפ ןייז ןופ ןעּפָארֿכ סָאד טרעהעג טָאה רע זַא
 -עז ךעלפיש יד .טֿכרָאהעג ןוא עלייוו ַא ףיוא טלעטשעגּפָא ךיז

 רע טָאה ןגױא יד .טייז ייּב טײז ןענַאטשעג קילג םוצ ןענ
 -עג טָאה רע ןֿכלעװ ,רמוש ןשיקַאזָאק ןפיוא טלעטשעגנָא טציא
 טקוקעג טציא טָאה קַאזָאק רעד רעּבָא .טנַאה רעד ףיוא יװ ןעז
 ןטימעג טַאהעג ןיוש טָאה רעטיר רעד .רעגַאל ןשירעטָאט םוצ

 .טרַאה טרעהרעד לָאמַא טימ טָאה רע יװ ,ךעלפיש ןעצפופ ַא

 דלַאּב ךיז טָאה רע .תולוק ןוא טירש עֿכעלשטנעמ גערּב םייּב

 רע טָאה םירק ןייק תועיסנ יד תעּב .טֿכרָאהעג ןוא ןטלַאהַאּב
 םיא רעדױש ַא זיא טציא ןוא--שירעטָאט טנרעלעגסיוא ךיז
 טרעהרעד טאה רע ןעװ ,רעּפרעק ןצנַאג ןרעּביא ןפָא ענֿכרוד
 יי ;לעפמב ַא
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 ףרָאּפ ןוא ךיז ןצעזנײרַא-- |
 ןיא ןעװעג זיא רע םנה ,סיה ןרָאװעג זיא ןיקטוטעשקס }

 ,לפיש םעד ןיא ןצעזנײרַא ךיז ןלעװ סרעטָאט יד ּבױא .רעסַאװ
 רע טעװ ,ןטלַאהַאּב ןעװעג טציא דָארג זיא רע ןללעװ רעטנוא
 .זיא סע ןכלעװ ןיא ןצעזנײרַא ךיז ןלעװ ײז ּבױא .ןעמוקמוא
 ,ןעמוקמוא ךיוא רע טעװ ,טנרָאפ ןעייטש סָאװ ,ךעלפיש יד ןופ
 ,טרָא ןטֿכױלַאּב ,טסוּפ ַא ןביילּב טעװ סע לייוו

 טימ .העש ַא יװ ןויװעגסיוא םיא ךיז טָנה עגר עדעי
 יד--רעטערּב ףיוא סיפ ןופ/ ןּפַאלק ַא טרעהרעד רע טָאה לָאמַא
 .ןטפניפ רעדָא ןטרעפ ןיא טּבעזעגנײרַא ךיז ןּבָאה סרעטָאט
 -ַאװ ןיא טּפוטשעגנײרַא סע ןּבָאה ייז--םיא רעטניה טרַאה .לפיש
 .וָאטס ןופ גנוטֿכיר רעד ןיא ןעמיווש ןעמונעג ןוא רעס

 ןופ קיל םעד ןגיוצעגוצ טָאה אדבוע עקיזָאד יד רעּבָא |
 ךשמ ןיא טָאה יקסוטעשקס .ךעלפיש יד ףיוא רמוש ןשיקַאזָאק
 יד ןעװ טשרע .ןוטעג טשינ ךיז ריר ןייק העש רעּבלַאה ַא ןופ

 .ןיג רעטייװ ןעמונעג רע טָאה ןטיּבעג ךיז טָאה ךַאװ
  ןופ קע םוצ זיּב טרַאּפשעגנָא רע טָאה ןפוא ַאזַא ףיוא

 יד ןּבױהעגנָא רעדיװ ךיז ןּבָאה לפיש ןטצעל ןֿכָאנ .ךעלפיש ידי
 יז וצ קידנעמוקוצ .ךעלעקעטש יד רעטייװ ךָאנ ןוא ,ןצנַאלּפ
 ףיוא ןלַאפעג רעטציװשרַאפ ַא ,רעטעּפַאסרַאפ ַא רעטיר רעד זיא
 ,ץרַאה ןצנַאג ןטימ טָאג טקנַאדעג ןוא ינק יד

 קידנצוננסױא ,רעטסײרד לסיּב א ןעגנַאגעג טציא זיא רע
 . א טימ טֿכאמעג לופ סעגערּב יד ןּבָאה עֿכלעװ ,ךעלטניו עלַא
 .ךַאװ יד .טקוקעגמּוא ךיז רע טָאה טייצ וצ טײצ ןופ .שער
 ,ןייגסיוא ןוא ןעילט ,ןרעטייורעד ךיז ןעמונעג ןּבָאה סרעייפ
 סָאװ ןרָאװעג ןענעז ןצנַאלּפ ןוא ךעלעקעטש יד ןופ ןסַאּפ יד
 ןעװעג ןענעז סעגערּב יד לייו ,רעטֿכידעג ,רעלעקנוט .לָאמַא
 --טנעָאנ ןייטש טנָאקעג טשינ ןּבָאה סנטסָאּפ-ןַאװ יד .רעקיּפמוז
 יא ןַא סעפע .רעֿכַאװש ןרָאװעג זיא רעגַאל ןופ םרַאיל רעד
 ,םירבא סרעטיר םעד טקיטפערקעג טָאה חוּכ רעֿכעלשטנעמרעּב
 .נײרַא זיא ,ךעלטניב ,ךעלעקעטש ךרוד ןסירעג ךיז טָאה רע
 וא ןעמּוװשעג זיא ,ןעקנורטעג ךיז טָאה ;סעטָאלּב ןיא ןלַאפעג
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 טגעװרעד טשינ ךָאנ ךיז טָאה רע .ןּבױהעגּפױא ךיז רעדיוו
 -עג ןױש טעמּכ ךיז טָאה רע רעֹּבָא-גערב ןפיוא ןײגוצסױרַא
 ןּבעגּפָא טנָאקעג טשינ ןײלַא ךיז טָאה רע .טעװעטַארעג טליפ
 טרעטנָאלּפעג ,ןעגנַאגעג ױזַא זיא רע גנַאל יװ ,ןוּבשחו-ןיד ןייק
 -ךַאװ יד ןּבָאה-טקוקעגמוא רעדיװ ךיז טָאה רע ןעװ רעּבָא ,ךיז
 .סנטייװ רעד ןופ ךעלעטניּפ עקידנטֿפײל יװ ןעזעגסיוא סרעייפ
 ןרָאװעג םלענ ןצנַאגניא יז ןענעז טירש טרעדנוה רַָאּפ ַא ךָאנ
 ַא טשרעהעג טָאה םורַא ןוא םּורַא ;ןעגנַאגעגפיוא ןיא הנבל יד
 -עקרַאטש ןוא רערעסערג ַא ןסירעגּפָא ךיז טָאה ָאד .טייקליטש
 טָאה יקסוטעשקס .ךעלעקעטש יד ןופ שער רעד יװ ,שער רער
 ןעװעג זיא דלַאװ ַא :החמש ןופ ןוטעג יירשעג ַא טשינ רעיש
 : | ,ךייט ןטייז עדייּב ןּופ

 ןוא סעגערּב יד וצ ןּוטעג רעק ַא ךיז רע טָאה טלָאמעד
 ךלאו רעװָאנסַאס רעד .ךעלעקעטש יד ןופ ןֿכָאוקעגסױרַא זיא

 .ךעלעקעטש ןוא ןצנַאלּפ יד רעטניה דלַאּב ןּבױהעגנָא ךיז טָאה
 .רעֿפעלזָאנ ענייז וצ ןגָארטרעד ךיז סָאה עציװישז ןופ חיר ַא
 -עג רעבליז יװ ןשינעפיט עצרַאװש יד ןיא ןּבָאה טרָאד ןּוא ָאד
 | ,ןזָארג ענעדישרַאפ ןטפיול

 ןוא ינק יד ףיױא ןלַאפעג לָאמ טייװצ א זיא רעטיר רעד
 .הלפּת ַא טעשטּפעשעג דרע יד קידנשוק

 .ןרָאװעג לוצינ זיא רע

 -דלַאװ רעד ןיא ףיט טזָאלעגנײרַא ךיז רע טָאה ךָאנרעד
 ףװ--?ןיג לָאז רע ןיהּוװ ,ןײלַא ךיז קידנגערפ ,שינרעטסניפ

 גיניק רעד זיא ּוװ ,רעדלעוו עקיזָאד יד ןריפקעװַא םיא ןלעװ
 ?ליח סָאד ןוא

 טשינ זיא רע--טזָאלעגסױא טשינ ךָאנ ךיז טָאה געװ רעד
 ףיז טָאה רע ןעו רעּבָא--רעֿכיז טשינ ךיוא ןוא טֿפײל ןעװעג

 זַא ,שזַארַאּבז ןופ ןגיוקעגסױרַא ךיז טָאה רע זַא ,טֿפַארטעג
 "ַאֹל ןוא סעטָאלּב ,ןכַאװ יד ךרוד טעבנגעגֿכרוד ךיז טָאה רע
  טלָאמעד--תונחמ עֿכעלטנייּפ עקינָאילימ-ּבלַאה טעמּכ ןוא סרעג
 ףעד זַא--רעּבירַא ןענעז תונּכס עלַא זַא ,ןטכודעג םיא ךיז טָאה
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 םיא טעװ רעֿכלעװ ,ךַאילש רעקיטכיל ַא זיא דלַאװ רעקזָאד|
 ,טעטסעיַאמ ןֿכעלגיניק םוצ ךיילג ןריפ}

 העטיר רעֿפעלקילגמוא רעקיזָאד רעד ןעגנַאגעג זיא'ס ןוא |
 -ַאֹב ַא ,רעסַאנ ַא ,רעטרעטַאמעגסיוא ןַא ,רעטרעגנוהעגסיוא ןַא!
 ןוא עדור רָעטיור טימ ,טולּב םענעגײא ןייז טימ רעטצומש
 זַא ,גנונּפָאה ַא טימ ,ץרַאה ןיא דיירפ ַא טימ--טיוק ןצרַאװש
 ,שזַארַאּבז ןייק ןרעקקירוצ רעקיטֿכעמ ,שרעדנַא רע טעװ ןֿכיגניא

 --שואי ןיא ןוא רעגנוה ןיא ןּביילּב טשינ ןיוש טעװ ריא -
 ךיא לײװ--שזַארַאּבז ןיא םירבח יד ןגעװ טֿפַארטעג רע טָאה
 | .ןעגנערּבּפָארַא גיניק םעד לעװ

 ץרַאה עֿפעלרעטיר עקיזאד סָאד טיירפעג ךיז טָאה סע ןוא
 ,ןטנַאדנעמָאק יד רַאפ ,טשריפ ןרַאפ ףליה רעטנעָאנ רעד טימ
 ענעי רַאפ ןוא ןאאּבָאלגַאז ןוא ןיקסווָאידָאלָאװ רַאפ ,לייח ןרַאפ
 ,ןּבָארג רעשזַארַאּבז ןיא טרַאּפשרַאפ ןענעז סָאװ ,םירוּבג עלַא

 -גייא ןוא טנפעעג םיא רַאפ ךיז ןּבָאה ןשינעפיט-דלַאװ יד
 ,ןטָאש ןיא םיא טליהעג
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 לטיּפַאק 7 |

 ןענעז ,רעמיצ-סגנולײװרַאּפ ןיא ,ףיוה רעװָארָאּפָאט ןיא

 טרַאּפשרַאפ ךיז ןּבָאה עכלעװ ,ןרעה יירד טנװָא ןיא ןסעזעג

 + עג ןענעז טֿכיל עקידנענערּב רָאֹּפ ַא .סעומש ןעמייהעג ַא ףיוא

 ,סעּפַאמ טימ טקעדַאּב ןעװעג זיא סָאװ ,שיט ןפיוא ןענַאטש

 .ַא ןגעלעג זיא ייז ןּבענ ,טנגעג יד טלעטשעגרָאפ ןּבָאה עֿכלעװ

 "א ,היטקַאּפש ַא ,רעדעפ רעצרַאװש ַא טימ שולעטַאק רעֿכױה

 ןעװעג זיא'ס ןכלעװ ףיױא ,לרעּפ ןופ לטנעה ַא טימ עדַאּפש

 .ןשטנַאה ענרעדעל-ןייפ רָאּפ ַא ןוא ,לֿכיט-ןציּפש ַא ןפרָאװעגפױרַא

 ןופ ןַאמ ַא ןסעועג זיא לוטש-ןעלנָא ןֿכױה ַא ףיוא ,שיט םייּב

 יטיּבעג טסעפ רעּבָא ,רַאד ןוא ןיילק גונעג ,קיצרעפ רָאי ַא

 ,טרעטַאמעגסיוא ,ךעלּבלעג ,ןיורּב-לקנוט ןעװעג זיא םינּפ ןייז

 -ַאּפ ןשידעװש ןצרַאװש ַא ןוא ןגױא עצרַאװש טַאהעג טָאה רע

 -ײלּפ יד ףיוא ןלַאפעגּפָארַא ןענעז סָאװ ,ןקָאל עגנַאל טימ קור

 יב זיא סָאװ ,סנָאװ עצרַאװש ,ערעטיש ַא .ןעלסקַא ןוא סעצ

 עטשרעּביױא ןייז טריצַאּב טָאה ,ףױרַאי טמעקרַאפ ןעוועג ןקע יד

 טָאה ,דרָאּב רעד טימ ןעמַאוצ ,עטשרעטנוא יד ןוא ,ּפיל

 - םעד עימָאנָאיזיפ רעצנַאג רעד קידנּבעגוצ טרַאטשעגסױרַא קרַאטש

 יתונשקע ןוא הואג ,טומ-ןּבייל ַא ןופ ךירטש ןשיטסירעטקַארַאֿכ

 רעּבָא סע זיא רַאפרעד ,םינּפ ןייש ןייק ןעוועג טשינ זיא סָאד

 םיגּונעּת וצ היטנ ַא ןופ קורדסיוא רעד .ךעלנייוועגמוא ןעוועג

 -רעדנּוװ ַא ףיוא טקינייארַאפ םינּפ ןקיזָאד םעד ףיוא ךיז טָאה

 -טלַאק ןוא טייקטיױט רעקידרעפעלש רעסיװעג ַא טימ ןפוא ןֿכעל

 זיא'ס רעּבָא ,ןשָאלעגסױא יװ ןעװעג ןענעז ןגױא יד .טייק

 -טמיורעגפיוא ,תובהלתה ןופ טנעמָאמ ַא ןיא זַא ,ןעװעג קיטנעק

 טשינ סָאװ ,ןצילּב ןפרַאװ טנָאקעג ייז ןטלָאװ סעּכ רעדָא טייק

 רעד וצ .ןטלַאהוצסױא יז חוּכּב ןעוועג טלָאװ קילּב רעדעי
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 *ךלימ ַא ןוא טייקסטוג ַא טקירדעגסױא ייז ןּבָאװ טייצ רעּבלעז
 .טייק

 -ַאלטַא ןַא ןופ ןענַאטשַאּב זיא סָאװ ,השּבלה עצרַאװש יד
 טָאה'ס רעכלעװ רעטנוא ןופ ,זיורק-ןציּפש ןוא ןַאטּפַאק םענעס
 ןוא טֿכַארּפ רעמ ךָאנ טָאה ,טייק ענעדלָאג 8 טקוקעגרגפַא
 .טלאטשעג רעכעלנייוועגמוא רעקיזָאד רעד ןבענעגוצ תובישח
 -עטסעיַאמ סעּפע ןעװעג טלַאטשעג רעקיזָאד רעד ןיא זיא ללֿכּב
 ןענעז סָאװ ,תוגאד ןוא טעמוא ןפיוא קידנקוק טשינ ,סעשיס

 ןעװעג .גנוטלַאה רעד ןיא ןוא םינּפ ןפיױא ןסָאגעגסױא ןעװעג :ו
 ,ַאזָאװ שורעימישזַאק ןָאי ,ןײלַא גיניק רעד עקַאט סָאד ןיא

 ןיורק יד טנשריעג רָאי ץנַאג ןייק טשינ ךָאנ טייז טָאה רעֿכלעװ |
 | ,וַאלטידַאלװ רעדורּב ןייז ךָאנ

 -עיה ןסעזעג זיא ,ןטָאש ןיא בלַאה ,םיא רעטניה לסיּכ ַא
 .יד ,רעקירדינ ַא ,עטסָארַאטס רעשזמָאל ,יקסווָאיעשזדָאר םינָאר
 םינּפ ןקידהּפצוח ןוא ןטעפ ַא טימ ,שטנעמ רעקיקַאּב-טױר ,רעק
 ַא ןסעזעג זיא ,שיט םיײּב ,רעּביאנגעקא ןוא ןַאמ-ףױה ַא ןופ
 .טקוקעגנײרַא ןוא ,ןגױּבנלע ןפױא טרַאּפשעגנָא ,רעה רעטירד
 .ןּבייהפיוא ,טנגעג יד טלעטשעגרָאּפ ןּבָאה סָאװ ,סעּפַאמ יד ןיא
 ,גיניק ןפיוא קילּב םעד טייצ וצ טייצ ןופ קיד

 ,טעטסעיַאמ רעקינײװ ךיז ןיא טַאהעג טָאה םינּפ ןייז
 םינּפ סָאד רעדיײא ,עדרעװ עלעיציפָא רעמ ךָאנ טעמכ רעּבָּא
 ַא ןופ םינּפ גולק ןוא טלַאק ַא ןעװעג זיא סָאד .גיניק ןופ
 ,ןרעלק ןוא ןהגאד ןופ ןשטינק טימ טרעקַאעצ +,ןַאמ-הכולמי
 טשינ רעגָא טָאה עֿכלעװ ,טײקטרַאה ןופ קורדסיוא ןַא טימ
 רע טָאה ןגיוא .טייקנייש עֿכעלניײװעגרעסױא ןייז ןּברָאדרַאּפ
 טול טשינ ,רילָאק-טיוה ַא ,עֿכעלגנירדכרוד ,עָאלּב-לעה טַאהעג
 ,השּבלה עקיטֿכערּפ עשילױּפ יד :עטַאקילעד ַא ךָאנ רעטלע רעד
 ןרעביא ךילּפ רעֿכױה רעד ןוא דרָאּב ענערױשעג עשידעווש יד
 ןיטש ןופ יװ ,ערעלוגער ענייז ןּבעגעגוצ ךָאנ ןּבָאה ,ןרעטש
 | .עדרעװ עשירָאטַאנעס ַא ,ןֿכירטש עטקַאטעגסיױא

 ןוא רעלצנַאק-ןיורק ,יקסנילָאסָא ישזעי ןעװעג זיא ָאד
 ,טַאמָאלּפיד ןוא רענדער ַא ,הכולמ רעשימיור רעד) ןופ טשריפ
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 ,ןפיה עשיאעּפָארײא יד ךרוד ןרָאװעג טרעדנּוװַאּב זיא סָאװ

 .רענגעג רעטמירַאּב סיקצעיװָאינשיװ ימערעי
 -עג קיטייצירפ ןּבָאה ןטייקיאעפ עֿפעלניײװעגרעסױא ענייז = |

 םילשומ עקידרעירפ יד ןופ טײקמַאוקרעמפיוא יד םיא ףיוא ןגיוצ
 ןטמַא עטסֿכעה יד וצ ןביױהרעד קיטייצירפ םיא ןּבָאה ייז ןוא
 -יש-הֿכולמ רעצנַאג רעד ןופ רעדור םייּב טלעטשעגקעװַא ןוא
  ןרעװ טּפַאלקעצ םייּב ןטלַאהעג טציא טָאה עֿכלעװ

 ןפַאשַאּב ןעװעג יװ רעלצנַאק רעד זיא ןגעװטסעדנוּפ ןוא
 -דנַאטש ,רעמַאזטײּברַא ןַא .ףיש ַאזַא ןופ רעדור םייּב ןייטש וצ
 ןיא טקוקעג טָאה רעֿפלעװ ,שטנעמ רעקידנעטשרַאפ ,רעקיטפַאה
 רע טלָאװ ,ןרָאי עגנַאל ףױא טנֿכערעגסױא ,טפנוקוצ עטייוו יד
 ַא וצ טריפעגוצ ,קילּבּפער רעד ץוח א ,הֿכולמ ערעדנַא עדעי
 -עדנַא עדעי :טנַאה רעקיאור ןוא רעטסעפ ַא טימ ןפַאה ןרעֿכיז
 טפַארק רעֿכעלרעניא ןַא טימ טנרָאװַאּב רע טלָאװ הֿכולמ ער

 -עג רָאנ טלָאװ רע ןעװ ...סױרַא-ןרָאי עגנַאל ףיוא טֿפַאמ ןוא -
 ,לשמל ,ךרַאנַאמ ַאזַא ןופ רעטסינימ רעשירעשרעהטטּבלעז א ןעוו
 .גיביק רעשינַאּפש רעדָא רעשיזיוצנַארפ רעד יװ

 עדמערפ ףױא ,דנַאל ןופ ןצינערג יד ץוחמ ןגיוצרעד

 .רענעריּבעגנײא ןייז ףיוא קידנקוק טשינ רע טָאה ,סרעטסומ
 -קַארּפ רעקירעי-גנַאל רעד ףיוא קידנקוק טשינ ,לֿכש ןוא תופירח|
 הלשממ רעֿכַאװש רעד וצ ןעניוװעגוצ טנַאקעג טשינ ךיז ,קיט

 -עגסיוא טשינ ןּבעל עצנַאג סָאד ךיז ןוא קילּבוּפער רעד ןיא
  הלעפ רעד ןעוועג זיא סָאד םגה ,ריא טימ ןענעכער וצ טנרעל
 ,תונוּכ ,רענעלּפ ענייז עלַא טּפַאלקעצ ךיז ןּבָאה סע ןֿכלעװ ןיא
 ןיא ןעועג טציא ןיוש ריא ּבילוצ טָאה רע םגה--ןעגנואימַאּב
 רע זיא רעטעּפש ןוא ,ןברוח םעד ןוא םֹוהּת םעד טפנוקוצ רעד
 .ןצרַאה ןיא שּואי ַא טימ ןּברָאטשעג

 טָאה רעֿכלעװ ,רעקיטערָאעט רעלַאינעג א ןעוועג זיא סָאד
 זיא רֶע ןוא--רעקיטקַארּפ רעלַאינעג ןייק ןייז טנַאקעג טשינ
 -נײרַא .געװסיוא ןַא ןָא דָאר טפושיּכרַאפ א ןיא ןלַאפעגנײרַא
 -אשונ טלָאזעג טָאה רעֿכלעװ ,קנַאדעג ַא ּפָאק ןיא ךיז קידנגָאלש
 טימ םיא וצ ןעגנַאגעג רע זיא ,טפנוק וצ רעד ןיא ןייז--תוריּפ

 א
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 .טנלערעג טשינ ךיז ייּברעד ןוא ,רעקיטַאנַאפ ַא ןופ תונשקע רעד
 .עט רעד ןיא ןָאק רעכלעװ ,קנַאדעג רעקיזָאד רעד זַא ,טימרעד
 רעד ןיא בצמ ןכעלקריװ םייּב טעװ ,העושי א ןעגנערּב עירָצ
 | ,ןקילגמוא עכעלקערש ןייז םרוג רָאנ קיטקַארּכ

 טָאה ,הֿכולמ יד ןוא גנוריגער יד ןקרַאטשרַאפ קידנליוו |
 . טשינ ,ןומה-רקפה ןשיקַאזָאק םעד טייק רעד ןופ טוָאלעגּפָא רע
 טשינ ןוט-רעק ַא ךיז טעװ םרוטש רעד זַא ,קידנעעזסיורָאפ
 רעשיצירּפ ,תולוע ,ןטַאנגַאמ-דרע ,עטֿכַאלש רעד ןגעק זיולּב
 רעד ןופ ןסערעטניא עטסקידעּבעל יד ןגעק ךיוא רָאנ ,תורקפה
 | ,אפוג הֿכולמ

 ןוא יקצינלעמֿכ סעּפעטס יד ןופ ןּבױהרעד ךיז טָאה סע
 קילּבוּפער יד ףױא ןענעז סע .זיר ַא ןיא ןסקַאװעגסױא זיא רע
 .עצװַאליּפ ,ןּוסרָאק ,ןרעסאװ עלעג יד יב תולּפמ יד ןעמוקעג
 .די טֿכַאמעג יקצינלעמֿכ רעקיזָאד רעד טָאה ּבײהנָא ןיא ךלַאּב
 -עג טָאה רענוד ַא .טֿכַאמ רעמירק ,רעֿכעלטנײפ רעד טימ תחא
 ,המחלמ ןוא המהלמ רָאנ ןבילּבעג ויאס--רענוד ַא ךָאנ ןגָאלש
 טפרַאדעג לּכ-םדוק ןעמ טָאה םרוטש ןשיקַאזָאק ןכעלקערש סעד
 --טפנוקוצ רעד ןיא ןצונסיוא םיא ןענָאק וצ ידּכ ,ןקיטשרעד
 יז ןיא טּבילגעגנייא ןעװעג זיא רעכלעוו ,רעלצנַאק רעד ןוא
 --טרעגעצעג ןוא ןעגנולדַנַאװרעטנוא טריפעג ךָאנ טָאה ,קנַאדעג
 | !ןיקצינלעמֿכ וליפא---ךָאנ טּביולגעג ןוא

  ;סעירָאעט ענייז ןופ טֿכַאמעג לּת ַא טָאה טײקֿכעלקריװ יד
 ןופ ןעגנואימַאּב יד זַא ,ןרָאװעג רערָאלק זיא גָאט ןדעי טימ
 ןעמ סָאװ ,רעד ןופ הלּועּפ עטרעקרַאפ ַא טושּפ ןּבָאה רעלצנַאק
 ךוא שזַארַאּבז ןעמוקעג ףוס םּױא זיא סע זיּב--טרַאװרערד טָאה
 ,תויאר עטסקידתושממ יד טימ ןויװַאּב סָאד

 ןופ טסַאל רעד רעטנוא ןגיּבעג ךיז טָאה רעלצנַאק רעד
 .הָאנש רענײמעגלַא ןוא טייקטרעטיּברַאפ ,שינעמַעלק

 ןענעז סע יװ ,יװַא ןעװעג גהונ ךיז רעּבירעד טָאה רער
 .סָאד עכלעװ ייּב ,ןשטנעמ תולּפמ ןוא ןלַאפֿכרוד תעּב גהונ ךיז
 -עג טָאה רע :תולּפמ עלַא רעּביא רעכעה טייטש  ךיז ןיא ןגיולג
 | .עקידלוש טֿכװ
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 ,ןדנַאטש עלַא ןוא קילּבוּפער עצנַאג יד ןעוועג זיא קידלוש
 ,רעצימע ןעװ רעּפָא ,גנונדרָא-הֿכולמ ןוא טײהנעגנַאגרַאפ  ריא
 גנַאהּפָארַא ןפיוא טגיל סָאװ ,ולעפ רעד זַא ,ארומ טָאה סָאװ
 / םיא ךיז טימַאּב ,םוהּת ןיא ןלַאפּפָארַא טשינ לָאז ,גרַאּב ןופ
 יד טימ ךיז קידנענכלער טשינ ,ץיּפש ןפיוא ןּפעלשוצּפױרַא
 .ןיטש ןופ ןלַאפּפָארַא סָאד וצ רָאנ םעדֿכרוד רע טלייא ,תוחֹוּכ
 ףליה וצ ליײװ ,ןוטעג רעגרע ןוא רעמ ךָאנ טָאה רעלצנַאק רעד
 ,טָארטש-ןקַאזָאק ןקידהמיא ,ןשימרוטש םעד ןפורעג רע טָאה
 ןוא ןּבָארגרעטנוא רָאנ ןָאק טעּפמיא ןייז זַא ,קידנעעזנייא טשינ
 | ,טגיל זלעפ רעד ןֿכלעװ ףיוא ,ןדָאּב םעד ןסיירטימ

 ןופ ךיז ןּבָאה--עקידלוש יד טֿכועג טָאה רע ןעװ ןוא
 / ױװ ,םיא ףױא טדנעװעג ןגיוא טנעמעלַא טייז רעטייווצ רעד
 ,ןקילגמוא ןוא תולּפמ ,המחלמ רעד ןיא בייח םעד ףיוא

 ,טרפב ,טּבױלגעג ךָאנ םיא ןיא טָאה גיניק רעד רעּבָא
 -ַאּב ,טעטסעיַאמ ןוכ דובּכ םעד קידנעניױש טשינ ,ןּבָאה עלַא א
 ,רעלענַאק ןטימ ךיילגוצ ,ןיילַא םיא ךיוא טקידלוש

 ןוא רעצ ןיא ,וָארָאּפָאט ןיא ןסעזעג יײז ןענעז ױזַא ןוא
 רעד לייװ ,ןוט ןלָאז ייז סָאו ,ןיילַא קידנסיו טשינ ,תּובצע ןיא
 -לצז טנזױט קיצנַאװצ ןוא ףניפ רָאנ טַאהעג ךיז ייּב טָאה גיניק
 טעּפש וצ ןרָאװעג טקישעגרעדנַאנַאפ ןענעז ןלעפַאּב יד .רענ
 .ןשטנעמ ערעיײז טימ סעצישטֿכַאלש יד ןופ לײט ַא םיוק ןוא

 .לוש ןעװעג זיא רעװ .ןלעטש וצ ךיז ןזיװַאּב טציא זיּב ןּבָאה !
 טשינ סָאד ןיא יצ ןוא גנוּפעלשרַאפ רעקיזָאד רעד ןיא קיד
 רעטנשקערַאפ סרעלצנַאק ןופ רעלעפ רעקירעּביא ןַא ךָאנ ןעוועג
 רָאנ טסּוװעג ןּבָאה'ס ןֿכלעװ ןופ ,דוס ַא זיא סָאד--קיטילָאֿפ
 .טנעמָאמ םעד ןיא זַא ,גונעג--רעטסינימ רעד ןוא גיניק רעד
 ,טַֿאמ סיקצינלעמֿכ יּבגל זָאלצוש טליפעג עדייּב ךיז יז ןּבָאה

 . -עג ןייק טַאהעג טשינ םיא ןגעװ ןּבָאה יײז :רעמ .ךָאנ
 טשינ טציא זיּב ןעמ טָאה רעגַאל ןֿכעלגיניק ןיא .תועידי עיונ
 ןצנַאג ןטימ ןאכ רעד ךיז טניפעג ןיקצינלעמֿכ ייּב יצ ,טסּוװעג
 -ַאב סרעטָאט טנזױט רָאּפ ַא טימ יִעּב-יַאהוט זיולּב רעדָא ,לייח
 ,קיטֿכיװ יֹװַא ןעװעג זיא עגַארפ עקיזָאד יד .ןקַאזָאק יד טײלג
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 ןײלַא ןיקצינלעמֿפ טימ .טיוט רעדָא ןבעל ןופ עגארפ יד יו .
 יד םגה ,קילג ןװּורּפ טנָאקעג ףוס לּכ ףוס גיניק רעד טלָאװ
 ןייז ןיא טַאהעג טָאה םידרומ יד ןופ ןַאמטעה רעד סָאװ ,תוחוּכ
 ןופ ןעמָאנ ןרַאפ ..סיורג ױזַא לָאמ ןעצ ןעװעג ןעגעז ,תוש*

 יװ ,רשפא ךָאנ רעמ--ץרא-ךרד טַאהעג ןקַאזָאק יד ןבָאה גיניק
 .ֿכַאלש יד ןופ ןסַאמ עטעדליּבעגסיױא טשינ יד ןוא עקידרקפה יד
 טלָאװ ,יײז טימ ןעװעג ךיוא זיא ןַאֿכ רעד ּביוא רעּבָא--סעצישט
 .טכַאמרעּביא ַאזַא טימ ןטסעמרַאפ וצ ךיז ןיזמוא ןַא ןעועג סע

 עטסנדישרַאפ יד ןעמוקעגנָא םעד ןגעװ ןענעז ליײװרעד |
 ,טסּוװעג טשינ יונעג ךַאז םוש ןייק טָאה רענייק רעּבָא ,תועידי
 ןויפב טָאה ,טרירטנעצנָאק ךיז טָאה יקצינלעמֿפ רעגולק רעד
 ןיא ןייק ,ןקַאזָאק ןופ גנולײטּפָא ןייא ןייק טזָאלעגסױרַא טשינ
 -וקֲאֹּב ןענָאק טשינ לָאז גיניק רעד ידּכ ,סרעטָאט ןופ עפורג
 -עג טָאה םידרומ יד ןופ ןאמטעה רעד  .רעגָאזסױא ןייק ןעמ
 ענייז-ןופ לייט ַא טימ ןרַאּפשרַאפ וצ--ןַאלּפ ןרעדנַא ןא טאה
 -ַאֹב וצ ךיז ןיילַא ןוא ,שזַארַאּבז עקידססוג ןיש סָאד ?וחוּכ
 --גיניק ןרַאּפ לייח ןשירעטָאט ןוא ןשיקַאזָאק ןצנַאג ןטימ ןזייוו
 ןּבעגוצרעּביא ןוא | רעטילימ ןטימ ןעמאזוצ ןעלגנירוצמורַא םיא

 ןַאֹֿפ ןופ טנעה יד ןיא
 סָאד טקעדַאּב טציא ערַאמֿכ ַא רעּבירעד טָאה םנחּב טשינ |

 רַאפ רעצ רערעסערג ןייק ָאטשינ זיא סע לייוו ,גיניק ןופ םיִנּפ
  -ַאק ןַאי .טײקנפלָאהַאּבמוא ןופ ליפעג סָאד יװ ,טעטסעיאמ ַא
 . ןופ ןעלנָא ןפיוא טרַאּפשעגנָא ןָאלטֿפַאמ ךיז טָאה שזרעימישז
 . ,טגָאזעג ןוא שיט ןפיוא ןוטעג ףרָאװ ַא טגַאה יד טָאה ,לוטש
 | :סעּפַאמ יד ףיוא קידנוייונא

 ענעגנַאפעג !טשינרָאג וצ ,טשינְרָאג וצ זיא ץלַא סָאד--
 | !רימ טיג

 טָאה--סָאד יװ ,רעמ טשינרָאג רימ שטניװ ךיא ךיוא--
 טרעפטנעעג "קסגילָאסָא

 ?ןעמוקעגקירוצ ןיוש רעריּפשסױא יד ןענעז--
 ,טכַארּבעג טשינרָאג רעּבָא ,ןעמוקעגקירוצ--
 ?םענעגנַאפעג ןייא .ןייק--
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 ןסײװ עֿכלעװ ,ןטנגעג עקימורַא "ד ןופ םירעוּפ רָאנ--
 ,טשינרָאג

 ַא ךָאד זיא רע !?ןעמוקעגקירוצ זיא ַאקלעּפ רעה ןוא--
 ?רעריּפשסיױא רעטוג

 .ןּפורעגנָא לוטש ןרעטניה ךיז טָאפ--!גיניק רעקידעגג--
 . -וקעגקירוצ טשינ זיא ַאקלעּפ רעה--עטסָארַאטס רעשזמָאל רעד
 ,ןלַאפעג ןיא רע לײװ ,ןעמוקקירוצ טשינ טעװ ןוא ןעמ

 טָאה גיניק רעד .ןגייוושליטש ַא ןטלַאהעגנָא טָאה עלייוו ַא
 -עג ןוא טֿפיל עקידנענערּב יד ףיוא קילּב ןגירט ַא טלעטשעגנָא
 ,שיט ןפיוא רעגניפ יד טימ ןקיוּפ ןעמונ

 רע טָאה--טשינ הצע םוש ןייק ,סע טסײה ,ריא טָאה--
 | / .טגערפעג ףוס םוצ

 ,טגָאזעג טסנרע רעלצנַאק רעד טָאה--!ןטרַאװ--
 ,ןשטיינק טימ טקעדַאּב ךיז טָאה ןרעטש סשזרעימישזַאק ןַאי

 .שיװ ןלעװ טרָאד ןוא--טגָאזעגֿפָאנ רע טָאה--?ןטרַאװ-- |
 !שוַארַאּבז ייּב ןעמוקמוא ןטנַאדנעמָאק יד ןוא יקצעיװָאינ

 -ַאר טָאה--טלַאהסױא יז ןלעװ טײצ עצרוק ַא ךָאנ--
 /  .טגָאזעג קיסעלכַאנ יקסװָאיעשוד

 ביוא ,עטסָארַאטס רעה ,ןגיושעג ריא טלָאװ רעסעב--
 | | .ןגָאז וצ סרעסעּב סעּפע טשינ טָאה ריא

 .הצע ןַא ָאי ,רַאה רעקידענג ,עקַאט ּבָאה ךיא--
 ?הצע ןַא רַאפ סָאװ--

 טימ ןעלדנַאהרעטנוא וצ ףיוא טשרמולּכ ,ןצימע ןקיש--
 ,ןגײצרעּביא ךיז טעװ תילש רעד .שוַארַאּבז ןייק ,ןיקצינלעמֿכ
 רע טעװ קידנרעקקירוצ ןוא ,טרָאד ןיא ןײלַא ןַאֿכ רעד יצ

 | ,ןגָאז
 ,טציא--טרעפטנעעג גיניק רעד טָאה--ןייז טשינ ןָאק סע--

 זײרּפ ַא ןוא ןפורעגסיוא ד"ומ ַא רַאפ ןיקצינלעמֿכ ןּבָאה רימ זַא
 עשזָארָאּפַאז רעּביא עדנַאמָאק יד ןוא ּפָאק ןייז רַאּפ טמיטשַאּ
 -תותיחּפ 8 ןעװעג זנוא רַאפ סע טלָאװ ,ןּבעגעגּפָא ןיקסוּבַאז
 .ןעגנולדנַאהרעטנוא ןיא ןיקצינלעמֿכ טימ ןזָאלוצנײרַא ךיז דוּבּכה
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 -ַאטס רעד טָאה--ןקיש ןַאֿכ םוצ ןעמ לָאז ,ױזַא ּביוא--
 ,טרעפטנעעג עטסָאר

 ןפױא קילב ןקידנגערפ ַא טלעטשעגנָא טָאה גיניק רעד
 ,עכעלָאלּב ענייז ןּביוהעגפיוא םיא ףיוא טָאה רעֿכלעװ ,רעלצנַאק
 'טָאה תעדה-בושי ןופ עליו ַא ךָאנ ןוא ןעלּפַא -ץרַאװש עגגערטש
 ;ןפורעגנָא ךיז רע

 ןָא טעװ יקצינלעמכ רעֶּבָא ,ןעװעג טוג טלָאװ הצע יד--
 ץלַא סָאד טעװ רעּבירעד ןוא--ןטלַאהרַאפ חילש םעד קפס םוש
 ,טשינרָאג וצ ןעגנערב

 / .טנַאה רעד טימ ןוטעג ךַאמ ַא טָאה שזרעימישזַאק ןַאי
 טשיב טָאה ריא זַא--טגָאזעג ןסַאלעג רע טָאה--ןעעז רימ--

 . טָא .הצע ןיימ ןגָאז רעּבירעד ךייא לעװ ךיא--הצע םוש ןייק
 דרעפ יד ףיא ןצעז וצ ךיז לַאנגיס ַא ןבעג ןסײה ךיא לעװ
 -עג עשז-לָאז ,שזַארַאּבז ןייק ןוָאל ךיז לײח ןצנַאג ןטימ ןוא
 ַאֿכ רעד יצ ןסיװרעד ךיז רימ ןלעװ טרָאד !ןוצר טטָאג ןעש
 .ָאטשיב ויא רע רעדָא ,ָאד ןיא

 טָאה סָאװ ,טומ סגיניק םעד טנעקעג טָאה רעלצנאק רעד
 .עג טשינ טָאה רע ןוא ,טלַאהּפָא ןייק ןופ טסּוװעג טשינ
 רעטייװצ רעד ןופ .ןוט וצ טיירג סָאד זיא רע זַא ,טלפיײװצ
 גיניק רעד ןעװ זַא ,קיטקַארּפ רעד ןופ טסּוװעג רע טָאה טייז
 ןזערּפָא םוש ןייק טלָאמעד טעװ ןעמענוצרעטנוא סעּפע טנַאלּפ
 -ננֶעקֲא טשינ ךיז לָאמֲא טימ רעּבירעד טָאה רע .ןפלעה טשינ
 רע רעּבָא ,קנַאדעג םעד טּבױלעג וליפא טָאה רע ,טלעטשעג
 -יק םעד ןזיװעגפיוא טָאה רע ?ןלייאּוצ ךיז ןסייהעג טשינ סָאה
 -רעד ןוא--ןגרָאמרעּביא רעדָא ןגרָאמ ןוט סָאד ןַאק'מ זַא ,גינ
 -ערגרַאפ ןָאק גָאט רעדעי .תועידי עטוג ןעמוקנָא ןענָאק לייוו
 יד ןופ טלמוטעצ זיא סָאװ ,ןומה-ןקַצזָאק ןשיװצ הלהּב יד ןרעס
 ןופ ןעמוקנָא ןגעװ תועידי יד ןופ ןוא שזַארַאּבז יב תולּפמ
 ןופ ןלַארטש יד ןגעקַא ןרעװ ןצלָאמשעצ ןָאק הדירמ יד ,גיניק
 רעּבָא--ןוז רעד ןופ ןלַארטש יד ןגעקַא יינש יװ ,טעטסעיַאמ
 ןיא ךָאד טגָארט גיניק רעד ןוא .טײצ ןבעג ריא ףרַאד ןעמ
 רעד ּבילוצ ןוא קילּבּפער רעצנַאג רעד רַאפ העושִי יד ךיז
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 ךיז רע ףראד תורוד עקידנעמּוק יד רַאפ ןוא טָאג רַאפ תוירחא
 ,קילגמוא ןַא ןופ לַאפ ןיא זַא ,טרפּב ,הנּכס ַא ןיא ןלעטש טשינ

 ,המוקת א ןָא ןריולרַאפ ןעועג לייח רעשזַארַאּבז סָאד טלָאװ
 -גטפעג ַא ןּבָאה לָאז ךיא יּבַא ,טליװ ריא סָאװ טֿכַאמ--

 ,ןגרָאמ ףיוא םענעג
 .סנעפ ןיא .ןרָאװעג ליטש עלייװ ַא ףיוא זיא רעדיוװ ןֹוא

 ןיא רעּבָא ,הנכל ענעדליג עקידלַאװעג ַא ןענַאטשעג זיא רעט
 טכיל יד ןופ ןשיו ֿנק יד ףיוא לייו ,ןרָאװעג לקנוט זיא ּבוטש

 .ןסקַאװעגסױא ןעמָאוש ןענעז
 .טנערפעג גיניק רעד טָאה--?זיא טעּפש יוװ--
 .טנעעג יקסװָאיעשזדַאר טָאװ--טֿכַאנ עּבלַאה דלַאּב ןיוש--

 - ,טרעפ
 ןרָאפמורַא לעװ ףיא .טיַאנ יד ןפָאלש טשינ לעװ ךיא--

 ןוא דלַאהוא זיא ּוװ .רימ ךָאנ טרָאפ ריא ןוא ,רעגַאל םעד
 . ?יקסװעשיצרַא

 -רעד דרעפ יד .לָאזימ זַא ,ןגָאז ןייג לעװיֿכ ,רעגַאל ןיא--

 | | .טרעפטנעעג עטסָארַאטס רעד טָאה--ןעגנַאל

 ןיא זיִא רעֹּבָא ָאד ;ריט רעד וצ ןעגנַאגעגוצ זיא רע ןוא
 ןעמ טָאה עלײװ א ,רעדורעג ַא סעּפע ןענַאטשטנַא זיוה-רעדָאפ
 ,טירט עקילײא ןופ ךליהּפָא ןַא ,סעומש ןקידעּבעל ַא טרעהעג

 םעד ,ןיוהנעזיט ןוא טלַארּפעגפױא ריט יד ףיז טָאה ףוס םוצ
 | - ,רעטעּפַאסרַאפ ַא ןלַאפעגנײרַא זיא ,ןַאמ-ףיוה סגיניק

 -וקעג ןַיא סע--ןפורעגסיוא רע טָאה--!גיניק רעקידענג--
 !!שזַארַאּבז ןופ ריציפָא ןַא ןעמ

 .צנַאק רעד ,לוטש ןופ ןעגנורפשעגפיוא זיא גיניק רעד
 ךיו טָאה רעליימ סנדייּב ןופ ןוא ןענַאטשעגפיוא ךיוא זיא רעל
 :יירשעגסיוא ןַא ןסירעגסױרַא

 !!ןייז טשינ ןָאק'ס -
 .ןיוה-רעדָאּפ ןיא טייטש רע !סע זיא ױזַא--
 ,ןפורעגסיוא גיניק רעד טָאה--!ןײרַא ןילַא םיא ףור--

 ,ןקיאּורַאב ךיז| טלַאװעג טימ לע לָאז--.טנעה יד ןיא קידנשטַאּפ
 ןרעֿפיג רעּבָא ,ןײרַא ןיילַא םיא ףור
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 סעּפע ריא ןיא ןויװַאּב םיא טָאטשנָא ךיז טָאה םורַא עליו ןיא ןוא ריט רעד ןיא ןרָאװעג םלענ זיא זיוהנעזש
 | ,טלַאטשעג עטנַאקַאּבמוא עכיוה

 /:ַאטשעג זיא ייז רַאּפ .ןגיוצעגקירוצ עטפילּברַאפ ךיז עטסָארַאטס | רעשומָאל ןוא רעלצנַאק ,גיניק רעד ןּבָאה קילֹּבנֶא ןײז ףיױא ןוא שיט םוצ זיּב שזַא טקורעגוצ ךיז טָאה ריציפָא רעד = | | | !ריד טימ ךיז ןעיירפ רימ !רעטנעג / .-ןפורעגסיוא גיניק רעד טָאה--!רעה רעקידענג ,רעטנעג--
 יא דרָאב עטרעּבױשעצ עצרַאװש ַא ,?רעייפ ןקידתחדק ַא טימ  טנערבעג ןּבָאה ענייז ןגױא יד ;טולּב ןוא טױק טימ טרימשעג -סיוא ,ָאלב ןעװעג םיא יב זיא םינּפ סָאד ;ףוג) ןטרַאדעגסױא - ןייז טקעדעגוצ םיוק ןּבָאה ,ךעלקיטש ףיוא עטקילפעצ ,סעטַאמש יד ;טסנעּפשעג ַא רעֿכיג ןוא ,שטנעמ רעֿכעלקערש ַא סעּפע ןענ
 .ןרַאּפשנָא שיט ןיא ךיז טוומעג טָאה רע זַא ,םיא רעט / "בוא טלסיירטעג ױזַא ךיז ןּבָאה סיפ יד ןוא ,םיא ןופ ןגָארטעג ךיז טָאה םירגּפ ןופ היר ַא ,טסורפ רעד ףױא ןלַאפעגּפָארַא םיא

  טימ םיא ףזוא טקוקעג ןּבָאה ןרעה עדײּב ןוא גיניק רעד
 עליװיצ ןוא עשירעטילימ ןופ הנחמ ַא ןײרַא זיא סע ןוא טנפע -עג ריט יד ךיז טָאה עגר רעד ןיא .ןגוא עטֿכַאמעגפיוא-טיירּב
 .טיל רעד ,יקסװעשיצרַא ,דלַאּבוא ןלַארענעג יד :עטמַאַאּב ץֿכױה
 / .יה ןענַאטשעג ןענעז סָאװ ,עלַא .רַאה רעשזעימָאדנַאס רעד . ,עטסָארַאטס רעצישזעשז רעד ,ַאהעיּפַאס רעלצנַאק-עציװ רעשיוו
 גיניק רעד ןוא--סענעמוקעגנָא ןפיוא טקוקעג ןּבָאה ,גיניק ןרעט
 | :טגָאזעג טָאה

 ?וטזיּב רעוו--
 .עג טָאה ,לױמ סָאד טנפעעג טָאה רעכעלקילגמוא רעד

 -נוא ןייז טּפַאכעגנָא טָאה עיסלּױװנָאק ַא רעּבָא ,ןדער טלָאװ |
 רע ןוא ןרעטיצ ןעמונעג םיא טָאה רָב יד ,ּפיל עטשרעט
 ;ןעשטּפעשוצסױרַא ןזיװַאּב רָאנ טָאה

 !שזַארַאּבז ...ןופ--
 ,ןפורעגנָא ךיז םיטש ַא סעּפע טָצה--!םיא טיג ןייוו--
 -עּב ןטליפעגנָא ןַא טגנַאלרעד םיא ןעמ טָאה ןיע-ףרהּכ

 ןַײֵש =
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 -עװש טימ ןעקנורטעגסיוא םיא טָאה רענעמוקעגנָא רעד--רעכ

 -ּפָארַא רעלצנַאק רעד טָאה טייצ רעּבלעז רעד ןיא .ןטייקיר
 ענייז טקעדַאּב םיא טימ ןוא לטנַאמ םעד ךיז ןופ ןפרָאװעג
 | .ןעלסקַא

 ַא ןיא טגערפעג גיניק רעד טָאה--?ןדער טציא טסנָאק--
 .םורֲא סייצ עסיוועג

 ,םיטש

 גיניק

 רערעֿכיז ַא טימ רעטיר רעד טרעפטנעעג טָאה--ןָאק'כ--

 ?וטזיּב רעוו--
 .ײקלָאּפ-ןרָאװה ןופ קינשטורָאּפ ...יקסוטעשקס ןַאי--
 ?וטסניד ןעמעוו ייּב--
 ,סור ןּופ עדָאװעיאװ םייּב--
 ,לַאז ןרעּביא ןגָארטעגרעדנַאנַאפ ךיז טָאה למרומעג ַא
 רעד טָאה--!ךיז טרעה סָאװ !ךייא ייּב ךיז טרעה סָאװ--
 ,טגערפעג קיטסַאה
 ...רבק ןייא ..,רעגנוה :..טיונ--
 .ןגױוא יד טלעטשרַאפ ךיז טָאה גיניק רעד
 טימ טגָאזעג רע טָאה--!סוטסירק סוזעי !סוטסירק סוזעי--

 .,םיטש רעליטש ַא

 סנעמ

 :טגערפעג רעדיװ רע טָאה םּורַא עלייוו א ןיא
 ?ןטלַאה ךיז ריא טנָאק גנַאל ךַאנ--
 ...סנבָארג יד ןיא זיא אנוש רעד .רעװלופ טלעפ סע--
 - |  ןלָאצ ןייז זיא סיורג--

 ,לייה ןשירעטָאט ןצנַאג ןטימ ןַאֿפ רעד ..,יקצינלעמֿפ--
 ?ָאד זיא ןַאֿכ רעד--
 ,.ונָאל--י

 -עלַא--טקוקעגמוא יז ןּבָאה עלַא .ליטש ןרָאװעג יא סע
 .טייקרעֿביזמוא טקירדעגסיוא ןּבָאה רעמינפ
 רעד טָאה--?ןטלַאהסױא טנַאקעג ריא טָאה יױזַא יװ--

 .םיטש רעד ןיא קפס ַא טימ טגערפעג רעלצנַאק
 ןביוהעגפיוה יקטוטעשקס טָּאה רעטרעװ עקיזָאד יד ףיוא

 8 ,טבעלַמה םיִא טלָאװ טפַארק עיינ 8 יװ ךיילג ,ּפָאק םעד-
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 רע ןוא ֿםינּפ ןייז רעּביא ןפָאלעגכרוד זיא תולדג ןופ .ץיל
 *  טרעפטנעעג םיטש רעקרַאטש רעטכירעגמוא ןַא טימ טָאה

 ענענווװעג ןעצכעז ,סמערוטש ענעסיוטשעגקירוצ קיצנַאװצ--
 ייי|לַאפסױרַא קיצעּביז ןוא ףניפ ,דלעפ ןפיוא ןטֿכַאלש

 .ןרָאװעג ליטש זיא רעדיוװ ןוא
 לסיירט ַא טָאה רע ,טֿכײלגעגסױא גיניק רָלֹד ךיז טָאה ָאד

 -בלעג סָאד ,עּבישזג רעד טימ ּבײל ַא יװ קֹורַאּפ ןטימ ןוטעג
 -עג ןּבָאה ןגיוא יד ןוא טלטיוררַאפ םיא ךיז טָאה םינּפ עֿכעל
 | .טנערּב

 ,תוצע יד ןיוש גונעג- ןגירשעגסיוא רע טָאה--!טָאג ייב--
 רע רעדָא ,ָאד זיא ןַאֿכ רעד !ךיז ןעלקנעװק סָאד ,ןטרַאװ סָאד
 -עג טשינ זיא יז רעדָא ,ןעמוקעג זיא עטֿכַאלש יד ,ָאטשינ זיא
 רימ ןרישרַאמ טנייה ךָאנ !ץלַא סָאד גונעג !טָאג ייּב ,ןעמוק
 !שזַארַאּבז ןייק

 עקרַאטש רָאּפ ַא ןּבָאה--!שזַארַאּבז ןייק !שזַארַאּבז ןייק--
 ,טרזחעגרעּביא ןעמיטש

 .גגרָאמ רעד יװ ,טלַארטשעג טָאה רעטיר ןופ .םינּפ סָאד
 .ןרעטש

 ריד טימ--טגָאזעג רע טָאה--!רַאה ןוא גיניק רעקידענג--
 ,..!ןּברַאטש ןוא ןּבעל

 ןופ ץרַאה עלעדיײא סָאד זיא רעטרעװ עקיזָאד יד ףיוא
 .ידלקע יד ףיא קידנקֹוק טשינ ןוא ,סקַאװ יװ ןעגנַאגעצ גיניק
 ּפָאק םעד טקירדעג םיא רַאה רעד טָאה ,רעטיר ןופ הארמ עק
 :טגָאזעג ןוא טנעה יד טימ

 ,טָאג יב .סנדייז ןיא ערעדנַא יװ ,רעּביל רימ טזיּב--
 רעּבָא--טנױלַאּב עװטסָארַאטס טימ ןרעװ ריד רַאפ ערענעלק
 ,טנױלַאּבמוא ןּבײלּב טשינ רָאט ,ןוטעג טסָאה וד סָאװ ,סָאד

 | .בוח-לעב ַא רענייד ןיּב ךיא ו!ּפָא טשינ ךיד גָאז
 ןכָאנ ןעיירשסיוא ןעמונעג דלַאּב ןּבָאה ערעדנַא ןוא

 :גיניק
 | ורעטיר רערעסערג ןייק ךָאנ ןעוועג טשינ--
  ןרעטסערג רעד רעשזַארַאּבז יד ןשיװצ ךיוא זיא רע--
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 !ןּברָאװרעד םש ןֿפעלּגרעטשמוא ןַא ךיז טָאה רע--

 ןקַאזָאק יד ךרוד ןסירעגֿכױוד ךיז ריא טָאה ױזַא יוװ--

 ...?סרעטָאט ןוא |

 ,ןסקיװעג" ןיא ,ןטלַאהַאּב ךיז ךיא ּבָאה סעטָאלב ןיא --

 -עג טשינ .ייטעשודנָאלּבעג ...ןעגנַאגעג ךיא ןיּב רעדלעװ ךרוד

 .ןסעג

 .ןוסעג יירשעג ַא גיניק רעד טָאה--!םיא טיג ןטו--

 ,טרזחעגרעּביא ערעדנַא ןגָאה--:ןט -- |
 !םיא ן ט :?--

 --ןּבעג םישוּבלמ ןוא דרעפ ַא ריד ןעמ טעװ ןגר}--

 טשינ ריד טעװ ךַאז םוש ןייק--.טגָאזעג רעדיװ גיניק רעד טָאה

 , .ןלעפ

 ,גיניק ןוּפ רעטסומ ןטױל ,טגָאיעגרעּביא ךיז ןּבָאה עלַא

 .ןעמונעג רעדיװ םיא ןעמ טָאה דלַאּב .רעטיר םעד ןּבױל ןיא

 -סערג רעד טימ טָאה רע עכלעװ ףיוא ,ןנַארּפ טימ ןפרַאװרַאפ

 סָאװ טריּפשעג ךיז טָאה רע לייו ,טרעפטנעעג טייקירעװש רעט

 .םוט סע סָאװ ,טסּוװעג םיק ןױש טָאה רע ןוא רעֿכַאװש לָאמַא

 ןוא ,ןסע טכַארּבעג ןעמ טָאה ןענירד ןטימ ןיא .םיא טימ ךיז

 -שטעשט זדנָאיסק ןעמוקעגניירַא ןיוא זיא טימרעד םענייאניא |

 | .רעקידערּפ סגיניק םעד ,יקסוװָאש

 לײװ ,געװ ַא טכַאמעג םיא רַאפ ןּבָאה עטמַאַאּב עֿכױה יד

 זדנָאיסק רעסטצעשעג ןוא רעטנרעלעג ַא רעײז ןעװעג זיא סָאד

 ,תובישה רעמ טעמּכ טַאהעג גיביק םייּב טָאה טרָאװ ןייז ןוא

 טפָא רע טגעלפ עניב-ךריק רעד ןופ ןוא ,סרעלצנַאק םעד יװ

 -עי טשיג טגעלפ םייס ןיא וליפא סָאװ ,םירוביד עֿכלעזַא ןדער

 טלגנירעגמורַא םיא טָאה'מ .ןגָאװצסױרַא סע ןגעורעד ךיז רעד

 ןופ ריִציפָא ןַא ןעמוקעג זיא סע זַא ,ןלייצרעד ןעמונעג ןוא

 ,תוקחד ןוא רעגנוה טדײל רע םגח ,טשריפ רעד זַא ,שזַארַאּבז

 טניפעג רעכלעװ ,ןַאֿכפ סעד תולפמ טרָאֿפ ךָאנ רע טפַאשרַאפ

 ןיא טָאה רעכלעװ ,יקצינלעמֿפ ןוא ,ומצעבו ןדובֿכּכ טרָאד ךיז

 ,ןשטנעמ ליפ יױזַא ןריֹוװעגנָא טשינ רָאי םענעגנַאגרַאפ ןצנַאג

 ןרישרַאמסױרַא ליװ גיניק רעד זַא ,ףוס םוצ--שזַארַאּבז ייּב יו
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 ,לייח ןצנַאג ןטימ ןעמוקמוא ןוומ לָאז רע וליפא ןעוו--ףליה וצ
 -גגעװַאב ,קידנגייװשליטש טרעהעגסיוא טָאה ןדנָאיטק רעד

 ןטרַאדעגּפָא ןפיוא עליײװ עדעי קידנקוק ןוא ןּפיל יד טימ קיד
 גיניק רעד לייװ ,ןסעגעג השעמ-תעשּב טָאה רעכלעװ ,רעטיר
 זיא רע סָאװ ,טימרעד ןענעֿכער טשינ ךיז ןסייהעג םיא סָאה
 ןופ ןוא ,ןּבעגעג גנוטֿכַא ןײלַא ךָאנ םיא ףיוא טָאה ןוא ָאד
 .ליז םעניילק ַא ןופ םיא וצ ןעקנורטַעג רע טָאה טײצ וצ טײצ
 ,לרעֿפעּב םענרעּב

 םוצ ןדנאיסק רעד טָאה--?רעטיר רענעי טסייה יװ ןוא--
 | ,טגערפעג ףוס

 : ,יקסוטעשקס--
 ?ןַאי לָאמַא טשינ םיא ןעמ טפור--
 ,ָאי--

 ;סור ןופ עדָאװעיָאװ טשריפ ןופ קינשטורָאּפ
 . ,ָאי--

 םינּפ עטשטיינקעג סָאד ןביוהעגפיוא טָאה זדנָאיסק רעד
 :טגָאזעג רע טָאה ךָאנרעד ןוא ,ןייז ללּפתמ ןעמונעג רֶעדיװ ןוא

 טשרָאפרעדמוא לײװ ,טָאג וצ חבש ַא ןּבענּפָא רימָאל-- |
 ןוא קילג וצ ןשטנעמ ַא טריפ רע עֿכלעװ טימ ,ןגעװ יד ןענעז
 ,רעטיר ןקיזָאד םעד ןעק ךיא .ןמא ,החונמ .

 טדנעװעג קיליונרעגמוא ןוא טרעהרעד טָאד יקסוטעשקס
 רוגיפ יד ,םינפ סָאד רעּבָא--זדנָאיסק ןופ םינּפ ןפיױא ןגױא יד
 .ןעוועג דמערפ ןיטולחל םיא ןענעז לוק סָאד ןוא

 ןעמונעגרעטנוא ךיז לייח ןצנַאג ןופ רעניײא ריא טָאה--
 ןדנַאיסק רעד םיא טָאה--?סרעגַאל עֿכעלטנייפ יד ךרוד ןייגוצכרוד
 ,טגערפעג

 ,רעטיר רעלופטסנידרַאפ ַא ןעגנַאגעג רימ רַאפ זיא'ס--
 .טרעפטנעעג ןקסוטעשקס טָאה--ןעמוקעגמוא ןיא רע רעּבָא

 וז סָאװ ,רעסערג ךָאנ טסנידרַאפ ןייד זיא ױזַא ביוא--
 - .ָאלק ןייד ןופ קיטנעק זיא'ס .ןײג וצ טגַאװעג םעד ךָאנ טסָאה
 ,געװ רעֿכעלקערש ַא ןייז טזמעג טָאה סָאד ןַא ,ןעוסיוא ןקידעג
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 ןוא טנגוי ןייד ,תודמ עטוג ענייד ,ןּברק ןייד ןעזעג טָאה טָאג

 ,םולשּב טריפעגֿכרוד ךיד
 -ַאק ןַאי וצ טדנעװעג ךיז זדנָאיסק רעד טָאה לָאמַא טימ

 :ןשזרעימישז
 .רעטסעפ ַא סָאד זיא--טגָאזעג רע טָאה-- גיניק רעקידענג--

 טשריפ םעד ףליה וצ ןייג וצ גיניק רַאה ןקידענג ןופ סולשַאּב

 ?סור ןופ עדָאװעיָאװ
 .רעד טָאה--רעטָאפ ,תולפּת ערעייא ןופ טָארַאּב ןפיוא--

 ,ליח סָאד ;דנַאלרעטָאפ סָאד רעּביא ךיא ּביג--טרעפטנעעג גיניק

 -ענרעטנוא עֿפעלקערש ַא זיא סָאד זַא ,סײוװ'כ לי ,ךיז ןוא

 טשריפ רעד זַא ,ןזָאלצ טשינ רעמ ןיוש ןָאק ךיא רעּבָא ,גנומ

 ןּבָארג ןכעלקערש ןקיזָאד םעד ןיא ןעמוקמוא לָאז עדָאװעיָאװ

 טייטש רעֿכלעװ ,קינשטורָאּפ רעד טָא יװ ,רעטיר עֿכלעזַא טימ

 ,זנוא רַאפ ָאד
 -סױא ןעמיטש רָאּפ ַא ןּבָאה -!ןוחצנ ַא ןּבעג טעװ טָאג--

 ,ןפורעג
 .ךיוה רעד ןיא טנעה יד ןביוהעגפיוא טָאה ודנָאיסק רעד

 ,ןרָאװעג 'ליטש יא לַאז ןיא ןוא
 ןוא רעטָאפ ןופ ןעמָאנ ןיא ייז ריא טלָאז טשטנעּבעג--

 .טסייג ןקיליײה ןוא ןוז
 .טגָאזעג גיניק רעד טָאה--!ןמָא--
 | .טגָאזעגֿכָאנ ןעמיטש עלַא ןּבָאה--!ןמָא--

 -ישזַאק ןַאי רעּביא ןסָאגעגסױא ךיז טָאה טייקיאור ַא

 ןּבָאה ןגױא ענייז רָאנ ןוא םיִנּפ ןטהגאדרַאפ טציא זיּב סשזרעימ

 טָאה עטלמַאורַאפ יד ןשיװצ ,ןייש ןֿכעלניײװעגמוא ןַא ןפרָאװעג

 ,המחלמ רעטנָאנ רעד ןגעװ סעומש רעליטש ַא ןדנוּברַאפ ךיז

 טעװ גיניק רעד יצ ,קפס ַא ןיא ןעװעג ךָאנ ןענעז ךס ַא לײװ

 שיט ןופ ןעמונעג טאה רעּבָא רע ,ןרישרַאמסױרַא ןענָאק ףּכיּת

 יז לָאז רע זַא ,ןזיוהנעזיט וצ ןוטעג קניװ ַא ןוא עדַאּפש יד

 .ןעליּפשוצ .םיא
 געוו ןיא ןזָאל ךיז גיניק רַאה רעקידענג רעד ליוװ ןעוו--

 .טגערפעג רעלצנַאק רעד טָאה--?ןײרַא
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 גיניק רעד טָאה--טֿכַאנ עקיטכיל ַא ןּבעגעג טָאה טָאג--
 .ףעקידענג .ןרעטַאמרַאפ טשינ ךיז ןלעװ דרעפ יד--טרעפטנעעג
 יד וצ ךיז קידנדנעו ,ןּבעגעגוצ רע טָאה--רעטֿכעװ-רעגַאל רעז
 .געו ןיא ןטיירג וצ ךיז לַאנגיס ַא ןּבעג סײה--עטמַאַאּב ץֿכױה

 -ָאסָא רעלצנַאק ,ּבוטש ןופ- סױרַא דלַאּב זיא רעטֿכעװ רעד |
 טשינ זַא ,גנוקרעמַאּב ַא טֿכַאמעג ?יטש רעד ןיא טָאה יקסניל
 ךיז ןענָאק טשינ ןלעװ סנגעװ יד זַא ןוא טירג ןענעז .צלַא
 טָאה גיניק רעד רעּבָא ,טכַאנ רעד ןיא ןירַא געװ ןיא ןזָאל
 :טרעפטנעעג דלַאּפ

 . ןוא דנַאלרעטָאפ ןופ רעּביל ןענעז סנגעװ יד ןעמעוװ--
 ,ןּביילּברעּביא רע לָאז ,טעטסעיַאמ

 ךיז טָאה רעדעי .ןקידיילסיוא ךיז ןעמונעג טָאה לַאז רעד
 "סיֿפ יד ףױא ןלעטש וצ, םיא ידּכ ,קלָאּפ ןייז וצ טלייאעג -
 רעד רָאנ ןּבילּבעג ןענעז ּבוטש ןיא .שרַאמ םוצ ןסיירגוצ ןופה

 טימ יקסוטעשקס רעה ןוא ןדנָאיסק רעד ,רעלצנַאק רעד ,גיניי
 | ,ןזיוהנעזיט }

 ריא סָאװ--טגָאזעג זדנָאיסק רָאד טָאה -.רַאה ; רעקידענג--
 טָאה ,רעטיר ןקיזָאד םעד ןופ ןסיװרעד וצ ךיז טַאהעג טָאה
 לייוװ ,ורוצ ןזָאל ןיש םיא ףרַאד ןעמ .טסוװרעד ןיש ךד ר
 רעקידענג ,רימ טּבױלרעד .סיפ יד ףיױא םױק ךיז טלַאה רֹל
 טרָאד םיא ןוא ריטרַאװק ןיימ ןיא ןעמענוצטימ םיא ,גיניק רעה
 | | .טֿכַאנ רעּביא ןטלַאה וצ

 -ָאפ רעייא--טרעפטנעעג גיניק רעד טָאה--רעטָאפ ,טוג--
 רעצימע ךָאנ ןוא זיוהנעזיט םיא לָאז .עטֿפערעג ַא זיא גנורעד
 ,ןײג וצ ןייז חוּכּב טשינ רעֿכיז רע טעװ ןיילַא לייוו .,ןריפּפָא
 ףיוא ריד ןופ רעמ ָאד טָאה רענײק ,רעטיר רעּביל ,ייג ,ײג
 .לעּב ַא ריד ןיּב ךיא זַא ,קנעדעג ןוא .טנידרַאפ טשינ ּורּפָא
 !ןריד ןיא רעדייא ,ןסעגרַאפ רעֿכיג ךיא לעװ ךיז ןיא .בוח

 ןוא םערָא ןרעטנוא ןיקסוטעשקס טּפַאֿכעג טָאה זיוהנעזיט
 טנגעגַאּב ייז ןּבָאה זיוה-רעדָאפ ןיִא .ןעגנַאגעגסױרַא ןענעז יז
 רעטייװצ רעד ןופ טָאה רעכלעװ  ,עטסָארַאטס רעצישטישז םעד
 ןיא טנרָאֿפ ;רעטיר ןקידלקַאװ ךיז םעד טרַאּפשעגרעטנוא טייז
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 .לגניי ַא ןעגנַאגעג זיא םיא רַאפ ןוא ,ודנַאיסק רעד ןצי:טגעג

 לײװ ,קירעּביא ןעוועג זיא ןטֿכיײל סָאד רעּבָא .ןרעטמַאל ַא טימ

 ַא .עמערַאװ ַא ,עליטש ַא ,עקיטֿפל ַא ןעװעג זיא טֿפַאג יד

 -ָאס רעּביא ףיש ַא יװ ןעמּוװשעג טָאה הנבל ענעדליג ,עסיורג

 ןופ םרַאיל ַא ןגָארטרעד ךיז טָאה ץַאלּפ-רעגַאל ןופ  .וָארָאּפ

 ןופ גנַאלקּפָא ןוא סנגעװ ןופ יירעּפירקס ַא ,תולוק עֿפעלשטנעמ

 ,סנטיװ רעד ןופ .עקידנּפָאלש יד טקעוועג ןּבָאה סָאװ ,ןטיימורט

 ןופ ןײש רעד טימ ןטֿפױלַאב ןַעוועג זיא סָאװ ,ךריק רעד רַאפ

 רעשייר ,רענלעז ןופ סעּפוק ןעועג ןיוש ןעמ טָאה ,הנבל רעד

 סיב .טעשזריהעג דרעפ יד ןּבָאה ףרָאד ןיא .רעייג-סופ ןוא

 -עג ַא טקינײארַאּפ ךיז טָאה סנגעװ יד ןופ יירעפירקס רעד

 םרַאיל רעד--ןטַאמרַאה ןופ רעדורעג ַא ןּוא ןטייק ןּופ גנַאלק

 | .רעקרַאטש לָאמַא סָאװ ןרָאװעג זיא

 .טגָאועג זדנָאיסק רעד טָאה--!סױרַא ןיוש ןרישרַאמ ייז--

 -סורַא יקסוטעשקס טָאה--...ףליה וצ ...שזַארַאּבז ןייק--

 ,טעשטּפעשעג

 יַאמרַאפ ןופ רעדָא ,החמש ןופ ,טשינ טסײװ ןעמ ןוא |

 ךַאװש יױױזַא רע זיא ,םענייאניא עדייּב ּבילוצ רעדָא ,טייקטרעט

 ןּבָאה עטסָארַאטס רעצישטישז רעד ןוא זיוהנעזיט זַא ,ןרָאװעג

 .ּפעלש טוומעג טעמּכ םיא

 ןײרַא לײװרעד יז ןענעז ךריק רעד וצ קידנעייג ןוא

 יןריק רעד רַאפ ןענַאטשעג ןענעז סָאװ ,רענלעז יד ןשיווצ

 "סופ סיקסװעשיצרַא ןוא ןקלָאּפ סַאהעיּפַאס ןעוװעג ןענעז סָאד

 "עג רענלעז יד ןענעז ,שרַאמ םוצ ךָאנ טיירגעגוצ טשינ .רעייג

 "רַאפ ןוא זייװרעטרע ךיז קידנּפוטש ,גגונדַרָאמוא ןיא ןענַאטש

 | ,גנַאגכרוד םעד קידנלעטש

 יןפורעגסיוא זדנָאיסק רעד טָאה--!געװ ןופ !געװ ןופ--

 ?געװ ַא טרָאד סָאד טֿפז רֵעֹװ ןוא--

 | !שזַארַאּבז ןופ רעטיר ַא--

 ךס ַא ןּבָאה--!ךיז ןנײנ רימ !םיא רַאפ ךיז ןגיינ רימ--

 | .ןפורעגנָא ךיז ןעמיטש

 ןּבָאה עועדנַא רעּבָא ,געו ַא טֿכַאמעג דלַאּב ןּבָאה ייז ןוא
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 ןּבָאה ייז ןוא .ולעה םעד ןעז קידנליו ,רעמ ךָאנ טּפוטשעג ךיז
 ןקיזָאד םעד ףיא ,טױנ עקיזָאד יד ףיוא עטשודיחרַאפ טקוקעג
 ןופ ןיש רעד טימ ןטכױלַאּב ןעוועג זיא סָאװ ,םינּפ ןֿכעלקערש
 :עטשודיחרַאפ ךיז וצ טעשטּפעשעג ןוא--הנבל רעד

 ,.,שזַארַאּבז ןופ ,שזַארַאּבז ןופ--
 טריפעגוצ זדנָאיסק רעד טָאה ימ רעטסערג רעד טימ

 -ָאּבעגּפָא ןַא ,םיא רע טָאה טרָאד .ךריק רעד וצ ןיקסוטעשקס
 ןגײל ןסייהעג ,טולּב ןוא עטָאלּב ןופ םענעשַאװעגּפָא ןַא ,םענעד
 סױרַא דלַאּב רע זיא ןילַא ןוא ,חלג ןקיטרָא ןופ טעּב ןפיוא
  ,ןײרַא געװ ןיא טזָאלעג ךיז ןּבָאה עֿכלעװ ,תולייח יד וצ

 ךיז טוט סע סָאװ ,טסּוװעג טשינ טעמּכ טָאה יקסוטעשקס
 -גייא דלַאּב טּביױלרעד טשינ םיא טָאה ץיה יד רעּבָא ,םיא טימ
 ןוא זיא רע ּוװ טסּוװעג טשינ רעּבָא ןיוש טָאה רע .ןפָאלשוצ
 ,טירט ,למוט 8 טרעהעג רָאנ טָאה רֶע .ןעשעג ויא סע סָאװ
 -סופ יד ןופ שרַאמ ןקיֿכליה םעד ,סנגעװ ןופ יירעּפירקס ַא
 -ורט יד ןופ גנַאלקּפָא ןַא ,רענלעז יד ןופ ןעיירשעג ,רעייג
 ןיא ןסָאגעגפױנוצ ןרעא עגייז ןיא ךיז טָאה ץלַא ןוא--ןטיימ
 וצ ןײלַא רע טָאה--'טייג לייח סָאד, ...שער ןקידלַאװעג ןייא

 -רעד ןעמונעג ךיז שער רעד טָאה לייװרעד .,..טמורּבעג ךיז
 טָאה טייקליטש ַא זיִּב ...ןצלעמש ,ןדניװשרַאפ ,ןזָאלּפָא ,ןרעטייוו
 | .ווָארָאּפָאט טליהעגנייא

 ןעמַאװצ זַא ,טֿכודעג ןיקסוטעשקס ךיז טָאה טלָאמעד

 .ײָאנד ַא ןָא םוהּת ַא סעּפע ןיא רע טילפ טעּב ןטימ
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 לטיפאק 8

 טָאה רע יװ םעדֿכָאנ ןוא געט רָאּפ ַא ןפָאלשעג זיא רע
 ןוא--טזָאלעגּפָא טשינ ךָאנ ץיה יד םיא טאה טקעװעגפיוא ךיז
 ןגעװ טדערעג ,קלָאט ַא ןָא טרעדױלּפעג ךָאנ רע טָאה גנַאל
 טָאה ,עטסָארַאטס רעװַאטסָאנסַארק ןגעוו ,טשריפ ןגעוו ,שזַארַאּבז
 :ןגירשעג טָאה ,ןַאּבָאלגַאז טימ ןוא לַאֿפימ רעה ןטימ טסעומשעג
 ןגעו רָאנ-ַאטנעיּפיּבדָאּפ ןיגנָאל רעה ןפיוא ?!םורַא-טרָאד טשינ,
 ,םינּפא .טנַאמרעד טשינ לָאמ ןייא ןייק רע טָאה ןיטשריפ רעד
 לָאמנײא טָאה רע רעֿכלעװ ךרוד ,טּפַארק ערעיײהעגמוא יד זַא
 קנעדנָא םעד ןקיטשרעד וצ ךיז יב טלעוּפעג לָאמ עלַא רַאפ
 ןוא טײקֿפַאװש ןייז ןיא טשינ וליפא םיא טזָאלרַאּפ ,ריא ןגעוו
 -יא טעז רע זַא ,טֿכודעגסױא םיא ךיז טָאה רַאפרעד .קנערק
 טָאה רע יו ױזַא טקנוּפ, ,םינּפ עקיד סנַאשודנעשז ךיז רעּב

 -נַאטסנָאק רעד ךָאנ טָאה טשריפ רעד ןעװ ,טלָאמעד ןעזעג סע
  -סַאֹו ןייק ןקלָאּפ יִד טימ טקישעגסױרַא םיא טֿכַאלש רעװָאניט

 -נעשז ןוא ,תונחמ עקידרקפה יד ןקיליטרַאפ ּוצ טרָאד ידּכ ,ווַאל

 ,רעגעלטֿכַאנ ןפיוא ןזיװַאּב טײהרעטרַאװרעדמוא ךיז טָאה ןַאשזד
 לייװ ,ןעקנַאדעג ענייז טלמוטעצ טָאה םינּפ עקיזָאד סָאד ןוא
 טלעטשעגּפָא ךיז טָאה טיײצ יד זַא ,טֿכודעג םיא ךיז טָאה'ס
 -עג טשינרָאג ךיז טָאה ןָא טלָאמעד ןופ זַא ןוא ףיול ריא ןיא
 רעד ןיא טפָאלש ןוא רָאמָאֿפ ייּב רעדיװ רע זיא טָא .טרעדנע
 .לָאּפָאנרַאט ןייק ךיז רע טזָאל ךיז קידנקעװפיוא ןוא ,עטַאֿכ
 ןרָאװעג טּפַאלקעצ זיא רעֿכלעװ ,סָאנָאװישק ...ןקלָאּפ יד ןריפּפָא
 ןַאשזדנעשז ...ןיקצינלעמֿכ וצ ןפָאלטנַא זיא ,וָאניטנַאטסנָאק ייּב
 -סוטעשקס ..םיא רעפיא טציז ןוא ַאשטשוה ןופ ןעמוקעגנָא זיא
 סעד לעפַאּב ַא ןּבעג ןלעװ טלָאװ רע ,ןדער ןלעװ טלָאװ יק

 ןָאק רע רעבָא--ןעלטָאזנָא דרעפ יד ןסײה לָאז רע זַא ,לגני

 סיפ
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 זַא ,קנַאדעג ַא ןיירַא ּפָאק ןיא םיא טמוק רעדיװ ןוא ,.,טשינ
 ןיש ךָאד זיא טלָאמעד טייז זַא ןוא רָאמָאֿכ ייּב טשינ זיא רע
 רעדיװ ןיקסוטעשקס רעה טָאה ָאד--ןרָאװעג ןעמונעגנייא רַאּב
 רעדיװ- זיא ּפָאק רעלעלקילגמיא ןייז ןוא קָאטײװ ַא טּפַאֿכעגנָא

 ,טשינרָאג ןיוש סייװ רע .שינרעטסניפ ןיא ןרָאװעג טליהרַאפ
 ןופ ךיז טָאה םורַא עלייוו ַא ןיא רעּבָא--טשינרָאג ןיוש טעז רע
 -ץגסױרַא סָאַאֿכ ןקיזָאד םעד ןופ ,שינרעטסניפ רעקיזָאד רעד
 טשיג ,סע טסיײה ,רע זיא ...גנורעגַאלַאּב יד ,,,שזַארַאּבז טלייט
 ,םיא רעּביא ןַאשזדנעשז טציז ןגעװטסעדנופ ןוא !רָאמָאכ יב
 ןיא רעֿכעל ענעטינשעגסיוא יד ךרוד .םיא וצ ּפָארַא ךיז טגייּב
 ןוא טֿכיל לעה לטניּב ַא ּבוטש ןיא ןײרַא טלַאפ סנדָאל יד
 תוגאד סיוא טקירד סָאװ ,לגניי ןופ םינּפ סָאד רָאלק טכײלַאּב
 | .,,ליפעגטימ ןוא

 .סיוא לָאמַא טימ יקסוטעשקס רעה טפור--!ןַאשזדנעשז--
 .רעד רַאה רעד ךימ טָאה ףוס לֹּכ ףוס !רַאה ןײמ ָא--

 סיקסוטעשקס וצ וצ-טלַאפ ןוא לגניי סָאד סיוא טיירש--!טנעק
  לָאמנײק ןיש ךיז טעװ רַאה רעד זַא ,טניימעג ּבָאה'כ--,סיפ
 | ...ןקעוופיוא טשינ

 סָאד טרעהעג רָאנ ךיז טָאה'ס--ןעװעג ליטש זיא עלייװ ַא
 ןפ סיפ יד טקירדעג ץלַא טָאה רעכלעװ ,לגניי ןופ ןעּפילֿכ
 ,רַאה ןייז

 :יקסוטעשקס רעה טגערפ---?ךיא ןײב ּוװ--
 רַאה םוצ שזַארַאּבז ןופ זיא רַאה רעד ...ווָארָאּפָאט ןיא--

 !טָאג ןיא טּבױלעג !טָאג זיא טּבױלעג ...ןעמוקעג גיניק |
 ?גיביק רעד זיא ּוװ ןוא--
 טשריפ םעד ףליה וצ לײװ ןטימ ןעגנַאגעג זיא רע--

 | ,עדָאװעיאװ
 ןענעז דיײרפ ןופ ןרערט .ןרָאװעג ליטש רעדיװ זיא סע

 טָאה רעֿכלעװ ,ןענַאשזדנעשז ןופ םינּפ ןרעּביא ןענורעג רדסּכ
 :םיטש רעטרירעג ַא טימ ןרזחרעּביא ןעמונעג םורַא עלייוו ַא ןיא

 ...ףֹוג סרַאה םעד ךָאנ עז ךיא סָאװ ,זיא טוג יװ--



 ןײָאל םעד טנפעעג ןוא ןענַאטשעגפױא רע זיא ךָאנרעד

 | .רעטסנעפ סָאד ךיוא ןוא
 בוטש ןיא ןסָאלּפעגנײרַא זיא טפול-ןגרָאמירּפ עשירפ יד

 -ָאד סָאד .טֿפיל-גָאט עלעה סָאד ךיא ריא טימ ןעמַאזֹוצ ןוא
 .טסּוװַאב עלופ סָאד טרעקעגמוא ןיקסוטעשקס טָאה טֿכיל עקיז
 : .י,ךייז

 .טעּב ןופ סנסופוצ טצעזעגקעװַא ךיז טָאה ןַאשזדנעשז
 --?ןעגנַאגעגסױרַא שזַארַאגז ןופ ,סע טסייה ,ךיא ןיּב--

 | .רעטיר רעד טגערֿפ

 ןזײװַאּב טנָאקעג טשינ טלָאװ רענייק ,,.רַאה ןיימ = ,ָאי--
 זיא רַאה םעד קנַאד ַא ןּוא ,ןויװַאּב טָאה רַאה רעד סָאװ ,סָאד
 ,ףליה וצ ןעגנַאגעג גיניק רעד

 רע רעּבָא ,טוּורּפעג רימ רַאפ טָאה ַאטנעיּפיּבדָאּפ רעה--
 ..יןעמוקעגמוא זיא

 !ןעמוקעגמוא זיא ַאטנעיּפיּבדָאּפ רעה !רעניימ טָאג ָא--
 םעד שזַא רימ טָאה'ס ..!רַאה רעמורפ ןוא רעקיצרַאהטוג ַאזַא
 -יּב טנָאקעג רוּבג ַאזַא יײז ןּבָאה יױזַא יו .,..טּפַאכרַאפ םעטָא
 ...ןעמוק

 ...ןטָאשרעד ןלייפ טימ םיא ןּבָאה ייז--
 ?ַאּבָאלגַאז רעה ןוא יקסווָאידָאלָאװ רעה ןוא--
 ןעגנַאגעגסױרַא ןיב'פ ןעו ,טנוזעג ןעוועג ןענעז--
 ןיא רַאה רעד טָאה טניירפ עסיורג .טָאג זיא טּביולעג--

 ןדער וצ טרסאעג רימ טָאה זדנָאיסק רעד רעּבָא .,,ייז
 טייצ עסיװעג ַא ןוא ןרָאװעג ןגיװשטנַא זיא ןַאשזדנעשז

 טלוּב ךיז טָאה טײקטֿכַארטרַאפ ַא .חומ ןטימ טעּברַאעג רע טָאה
 רע טָאה םורַא עלײװ ַא ןיא .םינּפ קיד ןייז ףיוא ןגָאלשעגּפָא

 ;ןפורעגנָא ךיז
 ?רַאה --
 | ?זיא סָאװ--
 -רַאפ סַאטנעיּפיּבדָאּפ רַאה טימ ןרעװ טעװ סָאװ ןוא--

 סָאדלַא ןוא רעפרעד ןַארַאפ טרָאד ןיא'ס זַא ,ארבס ַא ?ןנעמ
 -רַאפ סעּפֶע טשיג טניירפ ענייז רֶע טָאה .רּועיש ַא ןָא סטוג
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 טשינ החפשמ ןייק רע טָאה ,טרעהעג ּבָאה'ֿכ יװ ,לייוו ,ןּבירש
 | ?טאהעג

 טָאה ןַאשודנעשז ,טרעפטנעעג טשינרָאג טָאה יקסוטעשקס
 טקעמשעג טשינ םיא טָאה עגַארפ ןיײז זַא ,ןעזעגנייא ןופרעד
 ןדער ןעמונעג ױזַא רעדיװ טָאה ןוא

 רַאװ ןוא ַאּבָאלגַאז רַאה סָאװ ,טָאג זיא טּבױלעג רעּבָא--
 סרעטָאט יד זַא ,טניימעג ּבָאה'כ ;טנוזעג ןענעז יקסװָאידָאלָאװ
 -עגרעּביא ןעמַאזוצ רימ ןּבָאה תורצ ךס ַא ...טּפַאֿכעג ייז ןּבָאה
 יע ..ןדער וצ טרסאעג רימ טָאה ודנָאיסק רעד רעּבָא .,.טּבעל
 טשינ לָאמנייק ןיוש ייז לעווכ זַא ,טניימעג ּבָאה'ֿפ ,רַאה ןיימ
 זַא ,טקירדעגוצ יװַא טַאהעג זנוא ןּבָאה סרעטָאט יד לײװ ,ןעז
 .ןעװעג טשיג הצע םוש ןייק ןיוש ןיא סע

 ןוא יקסװָאידָאלָאװ רעה ןטימ ןעװעג סע טסייה וטזיּב--
 ,טלייצרעד םעד ןגעװ טשינרָאג רימ ןּבָאה ייז ?ַאבָאלגַאז רעה

 -עג לּוצינ ןיּב'5ֿ יצ ,טסּוװעג טשינ ךיוא ןּבָאה יז לייוו--

 ...ןעמוקעגמוא רעדָא ,ןרָאװ
 ?טקירדעגוצ יװַא ךייא סורעטָאט יד סָאד ןּבָאה ּוװ ןוא--
 לייו .,שזַארַאּבז ןייק געװ ןפיוא ,ווּוריקסָאלּפ רעטניה--

 ..ןרָאפעג לָאּפמַאי רעטניה ׁשזַא ,טייװ ןענעז ,רַאה ןיימ ,רימ
 ןדער וצ טרסאעג טָאה יקסװָאשישטעשט זדנָאיסק רעּבא

 ןרָאװעג ליטש זיא עלייוו ַא ףיוא
 ןוא תונוּכ עטוג ערעייא רַאפ ןענױלַאּב טָאג ךייא לָאז--

 סָאװ ךָאנ ,ןיוש סייוו ךיא לייװ--טגָאזעג יקסוטעשקס טָאה--ימ
 ...ךייא רַאפ ןעװעג טרָאד ךיוא ןיּב'3 ,ןיהַא ןרָאפעג טנעז ריא
 - | ,..טסיזנוא

 רע רעּבָא ..ודנָאיסק רעד טשינ ןעװ ,רַאה ןיימ ,יע--
 ןוא ,ןרָאפ שזַארַאּבז ןייק גיניק רַאה ןטימ זומ ךיא :ױזַא טגָאז
 םיא גָאז רָאנ ,רַאה ןפיוא גנוטֿכַא ביג (רימ וצ רע טָא) ו
 ,סױרַא םיא טעװ המשנ יד לייוו ,טשינר;

 .עג שאימ טַאהעג ךיז טײװ יװַא ןיוש טָאה יקסוטעשקס
 -נָא טשינ ןּבָאה רעטרעװ עקיזָאד סנַאשזדנעשז וליפא זַא ,ןעװ
 עסיוועג ַא ...גנונפָאה ןופ קניפ ןטסדנימ םעד םיא ןיא ןדנוצעג
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 -עג רע טָאה ףוס םוצ ןוא ,ךעלגעװַאּבמוא ןגעלעג רע זיא טייצ
 | :ןגערפ ןעמונ

 .עשט זדנַאיסק םייּב ָאד ןעמונעג ךיז וטסָאה ןענַאװ ןופ--
 | ;לייח םייּב ןוא יקסווָאשיש

 יד ,ןַאלעטשַאק רעשזעימָאדנַאס ןופ יורפ יד טָאה ךימ-- |
 ןייז וצ עידומ שטשָאמַאז ןופ טקישעגסױרַא ,ַאקסװָאטיװ  ןירַאה
 םיא טימ וָארָאּפָאט ןיא ךיז טעװ יז זַא ,ןַאלעטשַאק רַאה םעד
 אקוד ליװ יז ןוא ,רַאה ןיימ ,לייח-תשא ןַא זיא סָאד .,.ןפערט
 .שַאק רַאה ןטימ ןדייש וצ טשינ ךיז יּבַא ,רעטילימ םייּב ןייז

 רעירפ גָאט ַא טימ ווָארָאּפָאט ןייק ןעמוקעג ךיא ןיּב ...ןַאלעט

 .יןייז ָאד עגר עדַאיל ַא טעװ ַאקסװָאטיל ןירַאה יד ,רַאה ןרַאפ
 זיא רע זַא ,סױרַא טמוק סָאװ רעּבָא ...ָאד יאדוא ןיוש זיִא יז
 | ..!ןרָאפעגקעװַא גיניק ןטימ רעדיוו

 -ַאז ןיא ןייז טנָאקעג וטסָאה ױזַא יו ,טשינ ײטשרַאפ'ֿפ--
 רעה ןוא יקסװָאידָאלָאוװ רעה ןטימ רָאג טויב וד זַא ,שטשָאמ
 טימ וטזיּב סעּפע סָאװרַאפ ?ןרָאפעג לָאּפמַאי רעטניה ַאּבָאלגַאז
 ?ןעמוקעגנָא טשינ שזַארַאּבז ןייק ייז

 -וצ זנוא ןּבָאה סרעטָאט יד ןעװ ,רַאה רעד טעז ,לייוו-- |
 ײז ןענעז :הצע םוש ןיײק ןעװעג טשינ ןיוש זיא ,טרַאּפשעג
 .לרעטָאט רעצנַאג רעד ןלעטשוצנגעקַא ךיז ןּבילּבעג ןעייווצ ןיא

 טשינ ץעגרע ןיא ךיז ןוא ןפָאלטנַא ןיִּב ךיא ןוא ,הנחמ רעש ר
 .שטשָאמַאז זיִּב שזַא ,טלעטשעגּפָא

 -עשקס טָאה--ןעמוקעגמוא טשינ ןענעז ייז סָאװ ,,קילג ַא--|

 רעסעּב ַא טויב וד זַא ,טניימעג ּבָאה'פ רעבָא--טגָאזעג יקסוט
 .רַאפ ןצ ייֵז ְךיִז יב ןלעופ טנָאקעג וטסָאה יװ םורָאװ .לגניי
 : ?הרצ ַאזַא ןיא ןזָאל

 ןיא ,ןילא ןעװװעג ןטלָאװ רימ ןעװ ,רַאה ןיימ ,יע--
 סָאד לײװ ,ןזָאלרַאפ ןעװעג טשינ יאדוא ייז ךיא טלָאװ ,ןעיירד
 ןעװעג ןענעז רימ רעֹּבָא ..ןרָאװעג ןטינשעצ רימ זיא ץרַאה
 -ָאט יד ףיוא ןפרָאװעג רעּבירעד ךיז ןּבָאה ייז ..,טריפעּבלַאז
 ןעװ ...ןייז ליצמ ...ןסייהעג ןיילַא ייז ןּבָאה ךימ ןוא ,סרעט
 טשינ רַאה םעד טעװ החמש יד זַא ,ןעועג רעֿכיז טלָאװ ךיא

 א
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 ..,לָאּפמַאי רעטניה ןּבָאה רימ םורָאװ ..ןגָאלשרעד טױט םוצ
 ..,זדנָאיסק רעד רעּבָא ..,ןענופעג

 ןעלטניּפ ןוא לגניי ןפיוא ןקוק ןעמונעג טָאה יקסוטעשקס
 טימ--ףָאלש ןופ ךיז טקעװ סָאװ ,שטנעמ ַא יװ ,ןגיוא יד טימ
 ךיז טלָאװ סעּפע יו ךיילג ,ןרָאװעג סַאלּב יװַא רע זיא לָאמַא
 -סיוא ןוא טעּב ןפיוא טצעזעג ךיז טָאה רע ,ןסירעגּפָא םיא ןיא
 :םיטש רעקידנרענוד ַא טימ ןגירשעג

 ?ןעװעג ריד טימ זיא רעוו --
 -רעּביא ,ןפורעגסיוא לגניי סָאד טָאה--!רַאה ,יעה  !רַאה--

 םינּפ ןפיוא טקרעמַאּב טָאה רע סָאװ ,ינש םעד ןופ ןקָארשעג
 | | ,רעטיר ןופ

 ןגירשעג יקסוטעשקס טָאה--!ןעװעג ריד טימ זיא רעװ--
 ןעמונעג רע טָאה ,טנעה יד רַאפ ןענַאשזדנעשז קידנּפַאכנָא ןוא
 -עג ןוא תחדק ןיא יװ טלסיירטעג ךיז ןיילַא ןוא ןעלסיירט םיא
 .טנעה יד ןיא לגניי סָאד טשטעװק

 ךיז ןַאשזדנעשז טָאה--ןגָאז ןיוש ךיא לעװ ױזַא ּביוא--
 ןייליירפ סָאד :ליו רע סָאװ ןוט זדנָאיסק רעד לָאז--ןפורעֶגנָא |

 -יו ןירַאה רעד ייּב יז ןזיא טציא ןוא ,ןעװעג זנוא טימ זיא
 י .ַאקסװָאט

 טֿכַאמעגוצ טָאה רע ,ןרָאװעג טפייטשרַאפ זיא יקסוטעשקס
 ןפיוא ןלַאפעגָּארַ רעװש יזיא רענייז ּפָאק רעד ןוא ןגוא יד
 | ,ןשיק

 טָאה רַאה רעד--.ןפורעגסיוא ןַאשזדנעשז טָאה--!טלַאװעג--
 !ןוטעג ךיא ּבָאה סָאװ ,טלַאװעג .טֿכױהעגסױא המשנ יד אמּתסמ
 ,רעניימ רַאה רעטסרעײט !טָאג ָא .ןגיושעג ךיא טלָאװ רעסעּב
 טָאה טֿכער טימ !טָאג ָא ..ןדעוסױרַא טרָאװ ַא רַאה רעד לָאז
 ..!רַאה ,יעה !רַאה ,..טרסאעג !דנַאיסק רעד

 -עגנָא ףוס םוצ ךיז יקסוטעשקס טָאה--!טשינרָאג זיא'ס--
 ?יז זיא ּוװ--ןפור

 ...!טבעלעגּפָא טָאה רַאה רעד סָאװ ,טָאג זיא טּביױלעג--
 -יו ןירַאה רעד ייּב זיא יז .ןגָאז טשינרָאג רעסעּב ןיוש לעװיֿכ
 לָאז .!טָאג ןיא טּבױלעג ..,ןייז ָאד יז ןלעװ דלַאּב ,,.ַאקסווָאט
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 ..ןיז ָאד ײז ןלעװ דלַאּב ..ןברַאטש טשינ רַאה רעד ןיֹוש
 רעד טָאה טרָאד ןוא ...שטשָאמַאז ןייק ןפָאלטנַא ןענעז רימ
 רעד ןופ טנעה יד ןיא ןייליירפ סָאד ןּבעגעגרעּביא זדנָאיסק
 ליה ןיא םורָאװ ...ןגעוו-טייקידנעטשנָא ןופ ...ַאקסװָאטיװ ןירַאה
 רעּבָא ,טניושרַאפ יז טָאה ןוהָאּב ...ןעגניי-רקפה ןייק טשינ ןלעפ
 ,טהע ךיא ּבָאה תורצ גונעג ..ןיז טלָאמעג ךָאד ןָאק סע
 ַא סימערעי טשריפ םעד :טגָאזעג רענלעז יד ּבָאה ךיא רעּבָא
 תואצוה קיגײװ טשינ ךיוא ּבָאה'ֿכ .,.טניױשרַאּפ יז ןּבָאה ,.,הּבורק
 | ..יגעװ ןפיוא טֿכַאמעג

 יד רעּבָא ,ךעלגעװַאגמוא ןגעלעג רעדיװ זיא יקסוטעשקס
 ןוא ,טיפוס םוצ ןּביוהעגפיוא ,ןעװעג ןפָא םיא יי ןענעז ןגיוא
 ןעװ .ןעװעג ללּפתמ קיטנעק טָאה רע--טסנרע רעז םינּפ סָאד
 ןפיוא טצעועג ,טּפַאֿכעגפױא ךיז רע טָאה ,טקידנעעג טָאה רע
 :טגָאזעג ןוא טעּב

 -בָא ךרעפ 1 סייה ןוא--רימ לא 7ר9ד םישובלספ יד--

 | | !ןעלטָאז
 ןרָאפ רַאה רעד סָאד ליװ ּױװ ןוא--
 !רעֿפיג ביג םישוּבלמ יד--
 ןופ גונעג ןַארַאפ זיא סע זַא ,ןסיװ לָאז רַאה רעד--

 ןרָאפּפָא ןרַאפ טָאה גיניק רעד יא לײװ ,ןֿכַאז ענייש יילרעלּכ
 ירד ןוא ,טקנעשעג ןּבָאה ןראה ענעדישרַאפ יא ןוא טקנעשעג
 סנייא ַאוַא שטָאֿפ לָאז ךיא ..לָאטש ןיא עשּפיה רעייז ךעלדרעפ
 לסיּב ַא ךָאנ לָאז רַאה רעד זט ,רעֿכײלג ןיא'ס רעּבָא ,,.ןּבָאה
 ןָא ןצנַאגניא ךָאד זיא רַאה רעד ?ײװ ,ךיז ןעורסיוא ןוא ןגיל
 ,תֹוחוּכ

 ןצעז ךיז ךיא ןָאק דרעפ ןפיוא .טשינרָאג רימ זיא'ס--
  הצ ךיד לייא ,רעניימ טָאג

 ױזַא לָאז-.ןזייא ןופ זיא ףוג סרַאה םעד זַא ,סייוו'כ--

 .עשט זודנָאיסק ןרַאפ ןקידײטרַאפ רַאה רעד טעװ ךימ רָאנ .ןייז
 טעװ ערעסעּב ןייק ...םישובלמ יד ָאד ןגיל טָא ,..יקסוָאשיש

 לָאז ...ןעמוקַאּב טשינ רעלדנעה-גייצנדייז עשינעמרַא יד ייּב ןעמ
 -נערַּב לָאז ןעמ זַא ,ןגָא ?עװ ךיא ןוא ,ןוטנָא רַאה רעד ךיז
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 "עג ןיוש זדנָאיסק ןופ רעניד םעד ּבָאה ךיא לייוו ,ּפוז-ןייװ ןעג
 | ,ןֿפָאקֹּפָא יז ןסייה

 ןעמונעג ןַאשזדנעשז ךיז טָאה רעטרעװ עקיזָאד יד יב
 קיליא ןעמונעג טָאה יקסוטעשקס ןוא ,םילֿכאמ יד םורַא ןערָאּפ
 ןּבָאה ןרַאה יד ןוא גיניק רעד סָאװ ,םישוּבלמ יד ןוטנָא ךיז
 -עג רֶע טָאה טייצ ֹוצ טייצ ןופ רָאנ .הנּתמּב טזָאלעגרעּביא םיא
 ןײז וצ טקירדעגוצ םיא ןוא סמערָא יד ןיא לגניי סָאד טּפַאּכ
 ,טליײצרעד ץלַא םיא טָאה לגניי סָאד ןוא ,טסורּב רעטלופרעּביא
 לַאֿכימ רעה ןֿכרוד ןטקוזינעצ ַא ,ןענוהָאּב טָאה רע ױזַא יװ
 ןוא עוװַאדָאלװ ןיא טנגעגַאּב ,ןטלײהרַאפ לסיּב ַא ןיוש רעּגָא
 ןיטשריפ עד ןגעװ טסּוװרעד םיא ןופ ךיז טָאה רע יױזַא יװ
 ךָאנרעד זיא רע ױזַא יװ .ןעמוקַאּבסױרַא המיתח-ּבַאטש יד ןוא
 .ידַאלַאװ יד וצ  ַאּבָאלגַאז רעה ןוא לַאֿכימ רעה ןטימ קעװַא
 -ערעשט ןוא הפשֿכמ יד קידנענעגרהרעד ןוא ןלייה רעקצעינ
 ףיוא ףוס םוצ ןוא ,טריפעגקעװַא ןיטשריפ יד יז ןּבָאה ,ןסימ
 ןעװ ,טלעטשעגסיױא ןעװעג ןענעז יײז תונּכס עסיורג ערעסָאװ
 ,תולייח סיַאלרוּב רַאפ ןפָאלטנַא ןענעז ײז

 .יקסוטעשקס טָאה--טתיממעג ַאּבָאלגַאז רעה טָאה ןיַאללוּב--
 ,ןפורעגנָא קיציה ךיז

 .עג ןַאשודנעשז טָאה--שטנעמ רעשידלעה א זיא סָאד--
 ,טּפערט ױזַא םורָאװ ,ןעזעג טשינ ןֿכלעזַא ךָאנ ּבָאה'כ--טגָאז
 -ירד רעד ,קידװעדײרַאּב רעטייװצ רעד ,קיטומ זיא רענייא זַא
 טקינײארַאפ ךיז ןּבָאה ןַאּבָאלגַאז רעה ןיא ןוא ,ערטיֿכ רעט
 ,ןעװעג ןיוש זנוא זיא ןטסגרעמַא רעּבָא .םענייאניא תולעמ עֶלַא
 .ָאט יד ּוװ ,װּוריקסָאלּפ רעטניה רעדלעװ יד ןיא ,רַאה ןיימ
 ַאבָאלגַאז רעה ןטימ לַאֿכימ רעה .טרַאּפשעגוצ זנוא ןּבָאה סרעס
 סָאד ןטלַאהוצגייא ןוא ךיז וצ ןעיצוצוצ ייז ידּכ ,ןּבילּבעג ןענעז -

 -סנָאק וצ טייז ַא ןיא ןפרָאװעג ךימ ּבָאה ךיא ןוא שינעגָאיֿכָאנ
  :עג ךיז ּבָאה ךיא לײװ ,שזַארַאּבז קידנדיימסיוא ,וצ-ווּוניטנַאט
 םעניילק םעד ןעגנערּבמוא ןלעװ יײז יװ םעדכָאנ זַא ,טֿכַארט
 .ֿכָאנ זנוא ןעמענ ךיז יז ןלעװ ,ַאבָאלגַאז רעה םעד ןוא רַאה
 ףױא טשינ סײװ ךיא ןוא .שזַארַאּבז ןופ גנוטֿכיר רעד ןיא ןגָא
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 םעד ןעװעג ליצמ דסח ןייז טימ טָאה טָאג ןפוא ןַא רַאפ סָאװ
 . טעוװימ זַא ,טניימעג ּבָאה'כ ...ןַאּבָאלגַאז רעה ןוא רַאה םעניילק
 ןפָאלטנַא יניּבל-יניּב ןענעז ןייליירפ ןטימ ךיא ןוא .ןענעגרה יז
 ןופ ןעמוקעגנָא ןיא רעֿכלעװ ,ןיקצינלעמֿכ ןשיװצ געװ ןפיוא
 .קעװַא ןענעז סרעטָאט יד ןיהּוװ ,שזַארַאּבז ןוא ,ווּוניטנַאטסנָאק

 לעשוק רעה לייװ ,ןיהַא קעװַא דלַאּב טשינ ןענעז ייז--
 !רעכיג דער רעּבָא .ןסיוטשעגקירוצ ייז טָאה

 טשינ ּבאהיֿכ רעּבָא ,ןסיװ ןעװעג סָאד טלָאװ ךיא ןעוו--
 ןשיװצ ןייליירפ ןטימ טּפוטשעגֿכרוד ןֿכּב ךיז ןּבָאה רימ ,טסּוװעג

 סָאד ןיא קילג םוצ .לײה ַא ןרוד יװ ,ןקַאזָאק ןוא סרעטָאט יד

 -עּבעל ןייק ץעגרע ןיא ןּבָאה רימ זַא ,ױזַא טסוּפ ןעװעג דנַאל

 יד ןיא טשינ ,רעפרעד יד ןיא טשינ :טנגעגַאּב טשינ שפנ ןקיד
 רָאנ טָאה רעדעי ןיהּוװ ,ןפָאלטנַא ןענעז עלַא לייו ,ךעלטעטש
 רעד ןופ טשינ ריש ןיּב ךיא רעּבָא .סרעטָאט יד רַאפ ,טנָאקעג

 טשינ ךימ לָאז ןעמ זַא ,קערש רַאפ ןעגנורּפשעגסױרַא טוה

 טשינ ךיױא ףוס לֹּכ ףוס עקַאט ךימ טָאה סע סָאװ ,ןּפַאֿכרַאפ
 | | !ןטימעג

 :טגערפעג ןוא ןוטוצנָא ךיז טרעהעגפיוא טָאה יקסוטעשקס
 | | ?שטייט'ס---
 -ַאזָאק ַא ףױא ןסיױטשעגנָא ךיז ּבָאה'כ !רַאה ןיימ ,ָאי--

 -רָאה רענעי ןופ רעדורּב םעד ,ןצעינָאד ןופ ןטסָאּפרָאפ ןשיק
 ילייה רעד ןיא ןסעזעג זיא ןייליירפ סָאד רעֿכלעװ .ייּב ,ַאניּפ

 ךימ טגעלפ רע לײװ ,טנעקעג טוג םיא ךיא ּכָאה קילג םוצ
 רעד ןופ סורג ַא ןּבעגעגּפָא םיא ּבָאה'כ .ןענוהָאּב ייב ןעז
 ץלַא םיא ןוא ּבַאטש סווהָאּב ןיװעג םיא ּבָאה'כ ,רעשסעוװש
 זַא ןוא ןייליירפ ןכָאנ טקישעג ךימ טָאה ןוהָאּב זַא :טלייצרעד

 זיא רע תמחמ ,רע ןוא .עװַאדָאלװ יעטניה רימ ףיוא טרַאװ רע

 רעטסעװש יד זַא ,טסּוװעג טָאה ןוא טניירפ ַא סנוהָאּב ןעװעג

 רע זא ,טניײימעג ּבָאה'5 .סּבױלגעג רע טָאה ,לדיימ סָאד טיה
 טגָאז ףוס םִיִצ ,ךרדל-הדיצ ןּבעגוצ ךָאנ ןוא ןזָאלּפָא ךימ טעװ'

 -ֿכַאלש יד ףיונוצ ךיז טּבײלק (רע טגָאז) טרָאד, :ױזַא רָאג רע

 ןֿכַל יד וצ ןלַאפנײרַא ךָאנ טסעװ וד ,תוליח עריא טימ עט
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 וצ ןרָאפ ןלעװ רימ ,רימ טימ ,רע סגָאז ,בײלּב ןטנעה יד ןיא
 ליײװ ,טנרָאװַאּב ןייז לדימ סָאד טעװ רעגַאל ןיא ;ןיקצינלעמֿכ

 רע זַא ."ןענוהָאּב רַאפ ןטיה ןײלַא יקצינלעמכ יז טעװ טרָאד }
 -ָאװ ,רעטױט ַא ןרָאװעג שזַא ךיא ןיּב ,טגָאזעג סָאד רימ טָטה
 ,םיא ךיא גָאז !ןרעפטנע וצ טַאהעג ףױרעד ךיא ּבָאה סָאװ םור
 ךיא ןיּב ּפָאק ןימ טימ זַא ןוא ריא ףיוא טרַאװ ןוחָאּב זַא
 רע ןוא .ןרעװ טריפעגקעװַא ךלַאב לָאז יז זַא ,רַאפרעד בורע
 . יד ןוא--ןענוהַאּב ןּבעג ןסיװ וצ רימ ןלעװ, :ףיורעד טרעפטנע
 ןעמונעג ךיז ּבָאה'כ ."ןֿכַאיל יד ןענעז טרָאד לייו ,טשינ רָאפ
 טָאה רע ןיּב ,רימ טימ טרעּפמַאעג ךיוא ךיז טָאה רע ,ןרעּפמַא
 ױזַא טסָאה וד סָאװ ,ךימ טשודיח סע, ןפורעגנָא ףוס םוצ ךיז
 "!דגוּב ַא לָאמַא טשינ וטזיּב ,יע--ןקַאזָאק ןשיװצ ןּביילּב וצ ארומ
 ערעדנַא ןייק ָאטשינ וזיא סע זַא ,ןעועג ךיא ּבָאה טשרע ָאד
 -נָא ןױש ךימ טָאה רע ליײװ ,טכַאניײּב ןפױלטנַא ּוצ יװ ,הצע
 ןימ ,ןגָאלשַאּב ךימ טָאה טסגנַא ןַא .ןייז וצ דשוח ןּבױהעג
 רעה יװ ,געװ םוצ טיײרגעג ץלַא טַאהעג ןיוש ּבָאה'כ .רַאה
 זנוא ןוא טֿכַאנײּב ןעמוקעגנָא זיא תולייח סגיניק ןופ ַאקלעּפ
 .ןעועג ליצמ

 -נטלַאהרַאפ ,טגערפעג יקסוטעשקס טָאה--!ַאקלעּפ רעה--
 ,םעטָא םעד קיד

 ןיא רעריּפשסױא רעטנכיײצעגסיוא ןַא .רַאה ןיימ = ,יאדוא--
 גנַאל טשינ טשרע זיא רעֿפלעװ ,ַאקלעּפ רעה רעד ,ןעװעג סָאד
 ,טשינ סייוו'כ--.החונמ עקיּבײא ןַא ןבעג טָאג םיא לָאז--ןלַאפעג
 ןוא ןטסָאּפרָאפ ַא טריפעג םיא ןופ רעסעּב רעצימע טלָאװ'ס יצ
 -ָאװ רעה ןייא ןדייס--תונחמ עֿכעלטנייפ יד םורַא טיירדעג ךיז
 סצעינָאד ,אקלעּפ רעה ןעמוקעג ,סע טסײה ,זיא .יקסוַאידָאל
 טילּפו.טירש ןייק םיא ןופ ןיא סע זַא ,טקיליטרַאפ ןטסָאּפרַאפ
 -עג ןיא ןעמונעג רֶע טָאה ןיײלַא ןצעינָאד ןוא ,ןּבילּברַאפ טשינ
 ןסקָא טימ םיא ןעמ טָאה קירוצ ןֿכָאװ רָאפ ַא טימ .טּפַאשנגנַאפ
 ךױא רעּבָא !ױזַא םיא ףיוא טוג--טּפעלשענפױרַא גנָארד ַא ףיוא
 תמחמ ,טַאהעג תורצ קינײװ טשינ ךיא ּבָאה ַאקלעּפ רעה ןטימ
 ןעװעג טשינ תועינצ ןיא זיא סָאװ ,שטנעמ ַא ןְעװעג זיא סָאד
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 ָאה 5 !החונמ עקיבײא ןַא םיא ביג טָאג ,..דיּפקמ רעסיורג ןייק

 .סױא טָאה סע יװ םעדֿכָאנ ,לדיימ סָאד זַא ,טַאהעג ארומ ןיוש

 .ןרעװ טװװרּפעג טשינ לָאז ,ןקַאזָאק יד דצמ .הלוע ןַא ןטימעג

 ךיא ּבָאה ָאד ..םענעגיא ןַא דצמ הלוע רערעסערג ַא ךָאנ טימ

 רעזנוא ןופ הבורק ַא ןיא סָאד זַא ,אקלעפ רעה םעד טגָאזעג

 םעד טגעלפ רע ןַא ,ןסיװ רצה רעד ףרַאד ,רע ןוא .טשריפ

 -ענפָּנרַב לטיה סָאד רע טגעלפ ,ןענַאמרעד טשריפ ןופ ןעמָאנ

 םיִא וצ ןילקעג קידנעטש ךיז רע טָאה םעד ץוח ַא ןוא ,ןעמ !

 .ענאשעג לדײמ סָאד רע טָאה ןָא טלָאמעד ןופ ,..טסניד ףױוֵא
 ,טײלגַאּפ זנוא גיניק םוצ ,שטשֶאמַהז זיּב טעה שזַא ןוא טעװ

 .8 רעײז זיא סָטד) יקסװטשישעשט זדנָאסק טָאה טרָאד ןוא

 ן'יז רעסנוא ןעמונעג זנוא (רַאה ןיימ ,ןודנָאיסק רעקילייה

 .-'0 ןירַאה רעד ןּבעגעגרעביא ןיילירפ סָאד ןוא תוסּפורטוּפא

 יי .ַאקסוָאט
 ךיז רע טָאה ךָאגרעד ,טצכיזֶעגפִא ףיט טָאה יקסוטעשקס

 / .לַאה סנַאשודנעעז ףיוא ןפרָאװעג
 -יד ןיימ טשינ ,רעדורּב ַא ,ןייז רימ וטסעװ טניירפ ַא--

 ןעװ .ןרָאפ ןיוש ריִמָאל טציא רעּבָא--טגָאעג רע טטה--רענ

 | !ןײז ָאד טלָאזעג ַאקסװָאטיװ ןירַאה יד טָאה
 ןעצ רעּבירַא ןיוש ןענעז סע ןוא--רימ ךָאנ ךָאװ ַא--

 . .ןײוטסּוװַאּפ ןָא ןקעלעג רַאה רעד זיא געט טֿפַא ןיא .,געט
 -רעּביא יקסוטעשקס לָאה--!ןרָאפ רימָאל -,ןרָאפ רימָאל--

 | ןרעװ טצ;לּפעצ החמש ןופ לעװ ךיא לייוו--טרזחעג
 ןפיוא ײױװ ,ןקידנע וצ ןויװַאּב טשינ ךָאנ טָאה רע רעּבָא

 -עו רעטסנעפ יד ןוא ײרעּפוט ַא ןרעה טזָאלעג ךיז סָאה ףיוה

 .ןשטנעמ ןוא דרעפ טימ ןרָאװעג טנטָאשרַאפ לָאמַא טימ ןענ

 ןטלַא םעד טשרעוצ ןעזרעד יקסוטעשקס טָאה רעטסנעפ יד ךרוד

 רעמינּפ עטרַאדעגסַײא יד םיא ןּבענ ןוא ,יקסווָאשישעשט זדנָאיסק

 -ַאּב ערעדנַא ןוא לעשוק ,יקסװָאידָאלָאװ ,טּבָאלגַאז רעה ןופ

 .--עגּפָא טָאה סע .רענוגַארד עטױר סטשריפ םעד ןשיװצ עטנַאק

 ויא םורֲא עלײוװ ַא ןיא ןוא ,ײרשעגסיוא רעֿכעלײרפ א טֿכליה

 ,בוטש ןיא ןלַאפעגנײרַא שארּב זדנָאיסק ןטימ רעכיר הנזמ ַא



 גנורעגַאלַאּב יד ,וָארָאּבז ייּב ןסָאלשעג זיא םולש ַא-- |
 ,ןפורעגסיוא זדנָאיסק רעד טָאה--!ןעמונעגּפָארַא זיא

 ןסױטשעגנָא ןײלַא ךלַאּב סָאד ךיז טָאה יקסוטעשקס רעּבָא
 זיא טציא ןוא ,םירבח רעשוַארַאּבז יד ןעזרעד טָאה רע ןעװ
 ןַאּבָאלגַאז ןופ סמערָא יד ןיא טרעמַאלקעגנייא ןעועג ןיוש רע
 -נַא ןֿכָאנ רענײא רדסּכ םיא ןּבָאה עֿכלעװ ,ןיקסווָאידָאלָאװ ןוא

 | | ,ןעמונעגמורַא ןרעד |
 -עג ַאּבָאלגאז טָאה--טסּבעל וד זַא ,טגָאזעג זנוא טָאה'מ--

 רימ סָאװ ,רַאפרעד רעסערג ךָאנ זיא החמש יד רעּבָא--ןגירש
 רעהַא ןעמוקעג ןויּכּב ןענעז רימ !ןטנוזעגַא ךיג יװַא ךיד ןעעז
 -הנוק ךיד טסָאה וד יװ טשינרָאג טסײװ וד !ןַאי ..,ריד ךָאנ
 / !ריד ףיוא טרַאװ סע רֿכש א ראפ סָאװ ןוא--ןעװעג םש

 --טגָאזעג זדנַאיסק רעד טָאה--טנױלַאּב טָאה ךלמ רעד--
 / .טֿפַארטעגוצ סרעסעּב סעּפע טָאה םיכלמה-ךלמ רעד רעּבָא

 ךייא לָאז--טרעפטנעעג יקסוטעשקס טָאה--ןיוש סייוו'5--
 ,טלייצרעד ץלַא רימ טָאה ןאשזדנעשז !ןענױלַאב טָאג

 !ױזַא רעסעּב ?ןגרָאװרעד טשינ ךיד טָאה החמש יד ןוא--
 ַאּבָאלגַאז טָאה--ןיטשריפ יד ןבעל לָאז ,יקסוטעשקס ןּבעל לָאז
 סּפיּפ ןייק טימ ריא ןגעװ ןּבָאה רימ !ןַאי ,סָאװ ןוא--.ןגירשעג
 ,טּבעל יז ?9 ,טסּוװעג טשינ ןּבָאה רימ לײװ ,טנַאמרָעד טשינ
 רערטיֿכ ַא ,ןפָאלטנַא טקישעג ריא טימ ןזיא לגניי סָאד רעּבא

 ןזיב ׁשזַא !ַאה-.ןוייּב ךײא ףױא טרַאװ טשריפ רעד !סקונ
 םָאד טעגרהרעד ּבָאהיֿכ .ריא ךָאנ ןוָאפעג רימ ןענעז קילרָאהַעי
 ןפָאלטנַא ןענעז סע .ןטיהעג יז טָאה סָאװ ,שינעעזרַאפ- -םונהיג
 -נָא ייז ריא טעװ טציא רעּבָא ,ךעלגניי ףלעװצ יד ךייא רעפ
 !ןרעה עקידענג ,ךעלקינייא ןּבָאה לעו'ֿכ .ןגָאירעּביא ןוא ןנָעי
 ;טַאהעג טשינ ןעגנורעטש עסורג ןייק וטסָאה ,גָאז ,ןַאשזדנעשז
 רעה ןטימ רימ ןּבָאה הנחמ עשירעטָאט עצנַאג יד זַא ,ריד לָאמ
 ךיז ךיא ּבָאה רעטשרע רעד ,ןטלַאהעגנייא ןעייווצ ןיא לַאֿבימ
 רַאפ ךיז יז ןּבָאה רעֿכעל ןיא !ןפרָאװעג הנחמ עצנַאג יד ףיוא
 לַאימ רעה !ןפלָאהעג טשינרָאג רעּבָא טָאה'ס--ןטלַאהַאּב זנוא
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 / ףימ טיג !לרעטֿכעט ןיימ זיא ּוװ ...ןגָאלשעג טוג ךיוא ךיז טָאה

 | -  !לרעטֿפעט ןיימ

 ןכעג טָאג ריד לָאז ןַאי ,קילג ןּבעג טָאג ריד לָאז--

 -טפיוא קידנעמענמורַא ,טגָאזעג רעטיר רעניילק רעד טָאה--!קילג

 .ןיקסוטעשקס יינ
 רַאפ טָאה .ריא סָאװ ,ץלַא רַאפ ןלָאצַאּב טָאג ךייא לָאז--

 ןיימ טימ ,ןּבעל ןטימ .רעטרעװ סיוא רימ ןלעפ סע .ןוטעג רימ

 "טנעעג יקסוטעשקס טָאה--ןענױלַאּב טשינ ךייא ךיא לעװ טולּב

 י | .טרעפ

 ַאבָאלגאז טָאה- !םעד ןגעװ ןדער וצ טשינ טניול סע--

 -ַענג ,םולש רעטֿכעלש ַא !ןסָאלשעג זיא םולש ַא--.ןפורעגסיוא

 .טוָאלרַאפ ןּבָאה רימ סָאװ ,טוג .ןלַאּפרַאפ רעּבָא ,רעה רעקיד

 ,םולש ןייז טציא טעו'ס .שזַארַאּבז עטעטסעּפרַאפ עקיזָאד סָאד

 ,טסנידרַאפ ןימ ןוא טעּברַא רעזנוא זיא סָאד .ןרעה עקידענג

 יד ןטלָאװ ,טּבעלעג ךָאנ טציא ןיּב טלָאװ יַאלרוּב ןעװ לייוו

 הנותח ַא ףיוא .טַאהעג טשינ הלּועּפ םוש ןייק ןעגנולדנַאהרעטנוא

 ךיֹו טסיױטש וד !טסעפ ךיז טלַאה !ןַאי ,טוג .ןרָאפ רימ ןלעוו

 טָאה טשריפ רַאה רעד הנתמ-הנותח ַא רַאפ סָאװ ,ןָא טשינרָאג

 טציא רעּבָא ,ןגָאז ריד ךיא לעװ לָאמ שרעדנַא ןַא !ריד רַאפ

 -ֿכעט ןיימ רעהַא .רימ טיג ?לװיײט םוצ ,לרעטֿכעט ןיימ זיא ּוװ

 םיא טלָאװ רעֿכיג .ןּפַאֿכרַאפ טשינ ןיוש יז טעװ ןוהָאּב !לרעט

 ?לרעטכעט טסּביל ןיימ זיא ּוװ .טּפַאֿכעג לוװייט רעד

 -נגעקַא דרעפ ןפיוא טצעזעג טַאהעג דָארג ךיז ּבָאה ךיא--

 -עג יקסוטעשקס טָאה--שזרעימָאדנַאס ןופ ןירַאה רעד ןרָאפוצ

 ןעניז ןופ לעװ יא לײװ ,ןרָאפ רימָאל ,ןרָאּפ רימָאל--טגָאז

 ,ּפָארַא
 -ןעמַאוצ םיא טימ ןרָאפ רימָאל !ןרעה .עקידענג ,ַאדייה--

 .!ַאדיײה !ןרילרַאפ טשינ טייצ ןייק

 טָאה--טייוו טשינ ןי זומ שזרעימָאדנַאס ןופ ןירַאה יד--

 .טגָאזעג זדנָאיסק רעד
 .ןפורעגסיוא לַאֿכימ רעה טָאה--!רימ ןרָאפ--

 ריש טייז רענעי ףיוא ןעוועג ןיוש זיא יקסוטעשקס רעּכָא

244 



 -רָאג ,טכײל יװַא דרעפ ןפיוא ןעגנורּפשעגפיורַא ןיא רע ןוא
 ןופ ןענַאטשעגּפױא סָאװ רָאנ זיא סָאװ ,רעניא יװ טשינ
 לייװ ,ןטערטעגּפָא טשינ םיא ןופ טָאה ןַאשודנעשז .טעּב-ןקנַארק
 --זדנָאיסק ןטימ םינּפ-לא-םינּפ ןּביילּב טלָאװעג טשינ טָאה רע
 רעד ןופ שארּב טעּפמיא ןצנַאג ןטימ ןרָאפעג ןענעז ײז ןוא
 עטױר ןוא סעצישטֿכַאלש ןופ עּפורג עצנַאג יד ןוא ,עּפורג
 / ץטױר יד יװ ,געװ רעװָארָאּפָאט ןפיוא ןגיולפעג זיא רענוגַארד
 י | ,טניוװ ַא ןופ ןגָארטעג ןרעװ סָאװ ,רעטעלּב-ןָאמ

 דרעפ סָאד קידנגָאלש ,ןגירשעג ַאבָאלגַאז טָאה--!ַאדייה--
 ,טעטַאיּפ יד טימ

 "זייש ןפיוא ןּבָאה יז זיּב ,ןגיױלפעג ייז ןענעז ױזַא ןוא
 ,ןשטָאק ןוא סנגעוװ ןופ ײר ַא ךיז רַאפ ןעזרעד ךַאילש ןופ געו
 ,ײז ןופ רָאּפַא תקּויַאּפ קילדנעצ רָאּפ ַא ןופ טלגנירעגמורַא

 דֹּלַאּב ךיז ןּבָאה ,ןגעקַא יז ןטייר ןשטנעמ עטנפוװַאּב קידנעעז
 ,סניױזַא ןענעז יז רעװ ןוט גערפ ַא ּפָאלַאג יז וצ טזָאלעג

 ַא ַאּבָאלגַאז רעה טָאה--!לייח ןֿפעלגיניק ןופ = ,ענעגייא--
 ?טרָאד סָאד טרָאפ רעװ ןוא--.ןוטעג יירשעג

 ,הבושת יד ןעװעג זיא--!שזרעימָאדנַאס ןופ ןירַאה יד--
 זַא ,ןרָאװעג טרירעג ױזַא ךיירפ ןופ זיא יקסוטעשקס

 טזָאלעגּפָארַא ךיז רע טָאה טוט רע סָאװ קידנסיװ טשינ ןילַא
 / רעד ייּב ,ךיז קידנעלקַאװ ,ןיטש ןּבילבעג זיא ןוא דרעפ ןופ
 "רעּביא ןוא ,לטיה סָאד ןעמונעגּפָארַא טָאה רע .ךַאילש ןופ טיז
 ןוא ,סנּפָארט-סייװש עסיורג טפירטענּפָארַא םיא ןּבָאה ןפיילש לד
 ןטימ קילג ןרַאפ רעטיר רעקיזָאד רעד טרעטיצעג טָאה סע
 לטָאז ןופ ןעגנורּפשענּפָארַא ךיוא זיא לַאֿפימ רעה .ףוג ןצנַאג
 .סמערָא יד ןיא רעטיר ןטשלחרַאפ םעד ןוטעג ּפַאֿכ ַא ןוא

 ט=/ רעד ייּב ןײטש ןּבילבעג עלַא ןענעז יז רעטניה |
 -רַאפ ןעמונעג ןוא טרעטנענרעד ןשטָאק ןוא סנגעװ יד ןופ יר יד ךיז טָאה לייװרעד ןוא ,ּפעק עטקעדעגּפָא טימ ךַאילש ןופ
 ןרָאפעג ןענעז ַאקסװָאטיװ ןירַאה רעד טימ .ייז רַאפ ןרָאפיײּב
 ףיא טקוקעג עטשודיחרַאפ ןּבָאה עכלעװ ,ןעמַאד רַאּפַא ךָאנ
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 עקיהד יד טײדַאּב סע סָאװ קידנעייטשרַאפ טשינ ,סרעטיר יד

 | .ךַאילש םייּב עיסעצָארּפ עשירענלעז

 ןקװװעג זיא סָאװ ,שטָאק ַא ןזיװַאּב ךיז טָאה ףוס םוצ

 עריא ךרוד ןּבָאה רעטיר יד ;ערעדנַא יד יװ טצוּפעגסיוא רעמ

 יזירג רעד ןופ טֿכױעג עטסנרע סָאד ןעזרעד רעטסנעפ ענעפָא

 ןופ םינּפ עניש ןוא עסיז סָאד ריא ןּבענ ןוא ,עמַאד רעָארג

 ,שטיוועצרוק ןייליירפ

 ךיז קידנפרַאװ ,טצַאלּפעגסױרַא ַאּבָאלגַאז טָאה--!לרעטכעט--

 ס'מ זיא יקסוטעשקס !לרעטֿכעט--שטָאק רעד וצ טייהרעדנילּב

 | | !לרעטכעט ..,!זנוא

 .יא'ס ןײטש !ןייטש :ירשעג ַא טרעהרעד ךיז טָאה סע

 לעשיק ןּבָאה לייוורעד .שינעשימעצ ַא ןוא רעדורעג ַא ןרָאװעג

 טּפעלשעג טגָאועג רעסעּב ןוא ,טריפעג יקסװאידָאלָאװ ןוא

 ןיִא עג טשלחיַאפ זיא רע ןוא ,שטָאק רעד וצ ןיקסוטעשקס

 פאק רעד .טרעװשעגּפָארַא רעמ לָאמַא סאוו יז ןוא ןצנאגניא

 יש טָאה רע ןוא טסורּב יד ףױא ןעגנאהעגּפָארַא םיא טאה

 ףיוא ןלַאפעגרעדינַא ףוס םוצ זיא רע ויּב ,ןייג טנאקעג טשינ

 / .שטָאק רעד ןופ ןגיטש יד ייּב ינק יד

 עסיז ןוא עקרַאטש יד ןּנָאה םורַא עלייוו ַא ןיא רעּבָא

 -רַאּפ םעד ןטלַאהעגרעטנוא שטיװעצרוק ןייליירפ ןופ סמערָא -

 ."עטיר ןופ ּפָאק ןטקָאטיײװעצ ןוא ןטשלה

 נוס רעד ןופ טייקטשודיחרַאפ יד קידנעעז ,ַאּבָאלגַאז ןוא

 | :ןפורעגסױא טאה ,ןירַאה רעש:רעימָאד

 רע שזַארַאּבז ןופ דלעה רעד ,יקסוטעשקס ויא סאד--

 ליִצמ טאה רע ,םיאנוש יד ךרוד ןסירעגֿכרוד סָאד ךיז טאה

 יז לאז !קילּבוּפער עצנַאג יד ,טשריפ םָעד ,תולייח יד ןעוועג

 ןּבעל יז ןלאז ןוא ןשטנעּב טָאג

 -סוא עטֿפַאלש יד טאה--!ןּבעל יז ןלָאז !ןּבעל ייז ןלאז--

 - ,ןפורעג
 יַארד סטשריפ םעד טרזחעגרעּביא ןּבאה--!ןּבעל ייז ןלָאז--

 יָארָאּפָאט יד רעּביא טֿכליהעגּפָא שזַא טאה רענוד ַא זא ,רטנוג

 | .יירעדלעפ רעװ
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 -ַאז טָאה-!הנותח ַא ףױא :טשריפ םוצ ןלָאּפָאנרַאט ןייק--
 ףוס ַא ןעמוקעג זיא'ס !לרעטכעט סָאװ ןוא--ןגירשעגסיוא ַאבָאלג
 ןוא היִלּת ַא ןייז טעװ ףּוס סנוהָטּב ןוא ..לזמ רעטיּב ןייד רצ
 !דרעוװש ַא

 ןביױהעג ןעװעג ןענעז ןגיוא סיקסװָאשישעשט זדנָאיסק
 -נּוװ יד טעשטּפעשעג רע טָאה רעטרעטסײגַאּב ַא ןוא למיה םו
 | ּ :רעטרעװ ערַאברעד

 טימ ןדיינש ןלעװ ,ןרערט טימ טײזרַאפ ןּבָאה סָאװ ,יד--
 | .ייגנאזעג

 ןבענ שטָאק רעד ןיא ןיקסוטעשקס טצעועגקעװַא טָצה'מ
 געװ ןיא רעטײװ טזָאלעג ךיז טָאה הנחמ יד ןוא--ןיטשריפ רעד
 ,רערעטױל א ,רערַאברעדנוװ ַא ןעװעג זיא גָאט רעד--ןַיר"
 .טכיל-ןוז ןיא ןדָאּבעג ךיז ןּבַצו רעדלעפ ןוא רעדלעװ יד
 -ָאט יד רעּביא ,רעכעה ןוא רעדלעפ עקילַאט יד ףיוא ,ןטנוא
 -עז טפול רעֿכעלָאלּב רעד ןיא ,רעֿכעה ךָאנ ןוא רעדלעפ עקיז
 -נימׁש ךיפ ךעלמעדעפ ענרעּבליז טרָאד ןוא ָאד ןעמּוװשעג ןעי
 יוש ַא טינ יי טסברַאה-טעּפש ןיא ןקעדַאב עכלעװ ,ץכעּבעי
 .סיוצ ןעוועג זיא טייקיאור עסיורג ַא ןוא .רעדלעפ עקיטרָאד יי
 רעד ןופ ררקפ יד ןיולּב ,הביבס רעצנַאג רעד ןיא ןסָאה
 .טעּפַָארכעג קידעבעל ןּבָאה הנחמ

 טימ קידנּפאלקנָא ,טגָאזעג ַאּבָאלגַאז טאה--לַאֿפימ  רעה--
 ךימ סעה כעמע --:סנרַאּפש סיקסווָאידָאלָאװ ןיא סנרָאּפש ענייז
 ,טלעמּונַא יו ,ךימ טלַאה ןוא לגרָאג ןרַאפ טּפַאכעגנָא רעדיוװ
 זיא--ןּבָאה רע לָאז ּור עקיּבײא ןַא--ַאטנעיּפיּבדָאּפ רעה ןעוו
 יד וַא ,טֿכַארט ךיא ןעװ רעּבא :שזַארַאּבז ןופ ןעגנַאגעגסױרַא
 ףימ טרעוו ,ןפָארטעגּפינוצ ףוס לֹּכ ףוס ךיז ןּבָאה ייוצ עקיזָאד
 םעטָא ןײא ןיא טלאו ךיא יװ ךיילג .ןצרַאה ןפיוא גנירג יױזַא
 טשינ ךיױא ךיז טעװ ריד ּבױא .ןעקנורטעגסיוא ןײװ טרָאװק ַא
 -ניק ערעיײז רעטלע רעד ףיוא רימ ןלעװ ,גױוז ַא סעּפע ןכַאמ
 רעה ,ןריוּבעג שרעדנַא סעּפע וצ טרעװ רעדעי .ןעװעדָאה רעד
 ףעדייא המחלמ וצ רעסעּב םינּפא ןגוט עדייב רימ ןוא ,לַאכימ
 ,ןּבָאה-הנותח וצ
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 .טאה רע ,טרעפטנעעג טשינרָאג טָאה רעטיר רעניילק רעד

 -ַעג יװ ,ךעלעסנָאװ יד טימ ןגעװַאּב רעקרַאטש ןעמונעג רָאנ

 ..ךעלנייוו

 ןיק טרָאד ןופ ןוא וָארָאּפָאט ןייק ןרָאפעג ןענעז יז
 טשריפ ןטימ ןקיניײרַאפ טלָאזעג ךיז ןּבָאה ייז ּוװ ,לָאּפָאנרַאט
 ,הנותח יד ףיוא יוּוװ" ןייק קעװַא ןקלָאּפ ענייז טימ ןעמַאזוצ ןוא

 -ָאדנַאס ןופ ןירַאה רעד טלייצרעד ַאּבָאלגַאז טָאה געװ ןפיוא
 יז ,ןפָאלְרֲאפ ןטײצ עטצעל יד ןיא ךיז טָאה סע סָאװ ,שזרעימ

 רעֿכעלרעדרעמ ַא ךָאנ טָאה גיניק רעד זַא ,טסּוװרעד ךיז טָאה

 טשינ דצ םוש ןייק תבוטל טאה עכלעװ ,וָארָאּבז ייּב טֿכַאלש

 וליפא זיא סָאװ ,ךַאמּפָא ןַא ןַאֿכ ןטימ ןסָאלשעג ,ןעוװעג עירֿכמ

 ףױא םינּפ.לּכ-לע ,רעּבָא טרעכיזרַאפ רע ,קיטסניג רעיײז טשינ

 ךַאמּפָא ןופ דוסי ןפיוא .קילּבּפער רעד ּור ,טייצ טסיוועג ַא

 טֿכער סָאד טַאהעג ןוא ןאמטעה ןּבילּבעג רעטייוװ יקצינלעמֿכ זיא

 קיצרעפ ןּבײלקוצסױא ךיז ןומה ןופ תונחמ ערעייהעגמוא יד ןופ

 רע טָאה החנה רעקיזָאד רעד רַאפ ןוא ,עטרירטסיגער טנזיוט

 ."ד ןוא גיניק םעד טײקמַאזֿברָאהעג ןוא טייקיירט ןריֹוװשעגוצ
 | ,ןדנַאטש

 -וװ סעװ סע זַא--טגָאזעג ַאּבָאלגַאז טָאה--רָאלק זיא'ס --

 -ָאק יד רעּבָא בוא ,ןיקצינלעמֿכ טימ המחלמ ַא וצ ןעמוק רעד

 ךיז ץלַא סָאד טעװ ,ןדיימ טשינ טשריפ רעזנוא טעװ עדנַאמ

 .ייןזָאלסױא שרעדנַא

 טָאה---רקיע םעד ןיקסוטעשקס רעה םעד עשז-טלייצרעד--

 ןטימ רעטנענ ךיז קידנקורוצ ,רעטיר רענילק רעד טגָאועג

 | .דרעפ
 דלַאּב טלָאװעג ּבָאה'כ--טגָאזעג  ַאּבָאלגַאז טָאה--תמא --

  םעטָא םעד טציא זיּב ךָאד ןּבָאה רימ רעּבָא ,ןּבײהנָא ןופרעד

 ןיא סע סָאװ ,ןַאי ,טשינרָאג טסייװ וד .ןּפַאֿכ טנַאקעג טשינ

 טפַאשנגנַאפעג ןיא זיא ןוהָאּב זַא :ןײגקעװַא ןייד ךָאנ ןעשעג

 | .טשריפ םייּב
 רעּביא ךיז ןּבָאה שטיװעצרוק ןייליירפ ןוא יקסוטעשקס |

 זַא ,טשודיחרַאפ טיי יױזַא העידי רעטֿכירעגמּוא רעקיזָאד רעד
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 טָאה יז רָאנ-ןדערסױרַא טנָאקעג טשינ טרָאװ ןייק ןבאה יָד
 .ליטש ַא ןטלַאהעגנָא טָאה עלייו ַא ןוא-טנעה יד ןעמונעצ
 :טגערפעג יקסוטעשקס טאה טשרע ךָאנרעד--.ןגייווש

 ?יוזַא יו ?שטייטיס--
 טשינ--טרעפטנעעג ַאּבָאלגַאז טאה--סע זײא םיהלא-עכצא ןַא--

 -עג ןיוש זיא ךַאמּפָא .רעד--םיהלא- עבצא ןַא רָאנ ,שרעדנַא סעּפע
 / םעד ןופ| ןעגנַאגעגסױרַא דָארג ןענעז רימ ןוא ןסָאלשעג ןעװ
 רעטייר יד טימ טָאה טשריפ רעד ןוא ,שזַארַאּבז ןטעטסעּפרַאפ
 .ָאט יד זַא ,ןּבעג גנוטֿכַא לגילפ ןקניל ןפיוא ןוטעג- -זָאל ַא ךיז
 ךעלנייװעג יו לייו ..,ןלַאפַאּפ טשינ לייח סָאד ןלָאז סרעט
 הנחמ ַא טאה לָאמַא טימ ...ןכַאמּפָא יד ּפָא טשינ טְפָא יז ןסיה
 ןוטעג ףרָאװ ַא ךיז רעטייר עשיקַאזָאק טרעדנוה ירד ַא ןופ
 | ,קלָאּפ-רעטײר ןצנַאג סטשריפ ןפיוא

 טָאה--!ןריפסױא טנָאקעג ךַאז ַאזַא טָאה ןוהָאב ןייא--
 ,ןפורעגסיוא יקסוטעשקס

 רעשזַארַאּבז טשינ רעּבָא .ןעװעג עקַאט סע זיא רע--
 ײז טאה לַאֿפימ רעה .ןעמוקייּב ןענָאק ןקַאזָאק ןלעװ רענלעז
 ,ןוהָאב ןוא ,םענייא זיּב טעליוקעגסיוא ןוא טלגנירעגמורַא ףּכיּת
 -עג זיא ,ןרָאװעג ןטינשעג םיא ךרוד לָאמ ייווצ זיא רעכלצוו
 / חחלצה ןייק טשינ טאה רע .טּפַאשנגנַאפעג ןיא ןרָאװעג ןעמונ
 םעד ןיא טזומעג ןײלַא ןיוש ךיז טָאה רע ןוא לַאֿכימ רעה םוצ
 רעבָא .טוװורּפעג לָאמ ירד דָארג טאה רע לַײװ ,ןגייצרעּביא
 ;טױט םעד ץוח ַא ,שרעדנַא סעפע ףױא ךיױא ךיז טאה רע
 .טֿבירעג טשינ

 יקסוָאידָאלָאװ רעה טָאה-.טלעטשַעגסױרַא ךיז טאה ס--
 ןייק ַאקנידַאלַאװ ןופ טלָאװעג אקוד טָאה ןוהָאּב זַא--ןּבעגעגוצ
 -טג ויא געװ רעד סָאװ ,רעּבָא םעד תמחמ ,ןרַאּפשנָא שזַארַאּבז
 רעד וצ ןעמוקוצנָא ןויװַאּב טשינ רע טאה ,רעגנַאל ַא ןעװ
 זיא סע זַא ,טסּוװרעד ךיז טָאה רע ןעװ ןוא ,טייצ רעטכער
 -עג טשימעצ החיצר ןופ רע ןיא ,םולש רעד ןסָאלשעג ןיוש
 .טקוקעג טשינ ךיז םוש ןייק ףיוא ןיוש טָאה רע ןוא ןרָאװ

 ןופ זומ רעד ,דרעװש רעד טימ המחלמ טלַאה סע רעוו--
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 ילעז ַא ןופ לזמ רעד ןיוש זיא ױזַא ,ןעמוקמוא דרעװש רעד
 יָאק רעדליװ-עגּושמ ַא ןזיא סָאד--.טגָאזעג ַאּבָאלגַאז טעה--רענ

 סָאד סָאװ ,רַאפרעד רעסערג ךָאנ זיא תענּושמ ןייז ןוא קאז

 ןךיז טָאה למוט רעקידארומ א .ןרָאװעג סאמנ םיא זיא ןּבעל

 ןּבָאה רימ .םיעשר יד ןוא זנוא ןשיװצ םיא ּבילוצ ןּביוהעגפיוא

 רעד ליײװ ,המחלמ ַא וצ ןעמוק רעדיװ טעװ סע זַא ,טנײמעג

 ןײװעג רכוע ןּבָאה ײז זַא ,ןגירשעג רעטשרע רעד טָאה טשריפ

 ליצמ ןענוהָאצ טלָאװעג הליּתֿכל טָאה יקצינלעמֿכ ,ךַאמּפָא ןפיוא

 -עג ןוא טרעזייּבעג םיא ףיוא ךיז טָאה ןַאֿפ רעד רעּבָא ,ןיז

 דיטש וצ טֿפַאמעג וטסָאה העובש ןיימ ןוא טרָאװ ןיימ, :טגָאז

 טעשַארטסעג ןַאֿכ רעד טָאה ןיקצינלעמ5 ןוא .?טָאּפש וצ ןוא

 ַא טקישעגוצ רע טָאה טשריפ רָעזנוא וצ ןוא המחלמ ַא טימ
 ,הצור רעטַאוירּפ א זיא ןוהָאֹּב זַא ,גנולייטטימ רעד טימ חילש

 "עג טשינ ךַאז יד לָאז טשריפ רעד זַא ,השקב רעד טימ ןוא

 טימ יװ ןייגַאה ןענוהָאּב טימ ךיז לֶאְז רע זַא ןוא טסנרע ןעמ

 ,םעד ןגעװ ןעגנַאגעג ךיֹוא זיא ןַאֿפ םעד זַא ,ארבס ַא .הצור ַא

 ענלעװ ,ענעגנאפעג יד ןריפקעװַא ןענָאק ןלָאז סרעטָאט יד זַא

 ַא רַאפ ןעמ טעװ רעיפ ַא זַא ,ןּילקעגנָא ליפ ױזַא ןּבָאה יז

 .לּבמַאטס ןיא ןפיוק ןענטק שּוּביִש
 טָאה--!ןענֹוהָאּב טימ ןוטעג טשריפ רעד טָאה סָאװ--

 .טגערפעג קיאורמוא יקסוטעשקס
 ַא םיא רַאפ ןצינשּפָא ןסייהעג טשריפ רעד טָאה תליחּת--

 ױזַא ןוא ןעװעג בשיימ רעטעּפש ךיז טאה רע רעּבָא ,לגנערד

 םיִא טימ רע לָאז ,ןיקסוטעשקס קעװַא םיא קנעש ךיא :טגָאזעג
 לָאּפָאנרַאט ןיא קַאזָאק רעד טציז טציא .ליװ רע סָאװ ,ןכַאמ
 טָאג ,ּפָאק םעד םיא טדניּברַאפ אפור א ןדרע רעד רעטנוא
 . םיא ןופ טּפרַאדעג המשנ יד ןיוש סאה לָאמ ליפיו ,רעניימ
 .יװַא טניה יד ךָאנ ןּבָאה ףלָאװ םוש ןייק ןופ .ןעילפסיורַא
 ןײלַא לַאכימ רעה .םיא ןופ רימ יװ ,טיוה יד ןדנישעג טשינ
 זיא רבד-לעּב רערעװש 8 רעּבָא .ןסיבעצ לָאמ יירד םיא טָאה
 לָאְז ,לזממילש רעסיױורג ַא ךיוא ,טגָאזעג תמא םעד ,םגה ,סָאד

 ןייק טשינ םיא ףױא ןיוש ּבָאה'כ !ןעמענ לװײט רעד טרָאד םיא
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 ףיוא טגײלרַאפ ךעיקערש ךיז טָאה רע םגה ,תומוערּת םוש
 ןעקנורטעג ּכָאה ךיא םורָאװ ,קידלושמוא סָאד ןוא ,ןּבעל ןייכ
 רע זיּב - ,ןֿײלג סגײמ טימ יװ םיא טימ טרבחעג ךיז ,םיא טימ
 באה'5 .ןביוהענפיוא טשינ טנַאה יד ,לרעטֿכעט ,ריד ףױא טָאה
 סייוו ךיא רעּבָא ..ןכעטשרעד יגָאלזָאר ןיא טנָאקעג ךיוא םיא
 ףיוא טײקרַאּבקנַאד ןייק ָאטשינ ןיא סע זַא ,ןָא גנַאל ןופ ןיוש

 ,סטוג רַאפ סטוג טימ טלָאצַאּב רענײא ןטלעז ןוא טלעװ רעד
 ,..!טרָאד םיא לָאז

 ..ּפָאק ןטימ ןעלקָאש ןעמונעג ַאבָאלגַאז רעה טָאה ָאד
 .עג רע טאה--?ןַאי ,ןכַאמ םיא טימ וטסעװ סָאװ ןוא--

 -וק ַא ןֿכַאמ םיא ןופ טסעװ וד זַא ,ןגָאז רענלעז יד--,סגערפ
 רימ ךיז טליװ סע רעֹּבָא ,גניי רעשּפיה ַא זיא רע לייוו ,רעשט

 .ןײגַאּב ױזַא ךיז טסלָאז וד זַא ,ןּבױלג טשינ
 -עג יקסוטעשקס טָאה--ןוט טשינ יאדוא סָאד לעװ ךיא--

 רע ?יײװ ןוא ,רענלעז רעשידלעה רעיײז ַא ויא סָאד--.טרעפטנע
 םוש ןייק טימ טֿכער טשרע םיא ךיא לעװ ךעלקילגמוא זיא
 יב ,ןַײז הזבמ טשינ עיצקנופ עשירעיופ

 -עג ןיטשריפ יד טָאה--ייז לחומ ץלַא טָאג םיא לָאז-- = |
 | | | ,טגָאז

 ,טיױט םייּב ךיז טעּב רע--.טגָאזעג ַאּבָאלגַאז טָאה--!ןמא--
 טלָאװ רע ןוא ..ןעמענוצ םיא לָאז רע זַא ,עמַאמ ַא ייּב יװ
 ךיז שזַארַאּבז ייּב טלָאװ רע ןעו ,ןענופעג ןעװעג רעכיז םיא
 .ןקיטעּפשרַאפ ןעוועג טשינ

 רעּביא ךיז - קידנטֿכַארטרַאפ ,ןרָאװעג ןגיוושטנַא ןענעז עלַא
 סנטייװרעד ןופ ךיז טָאה סע זיג ,םילוגלג ענייז ןוא לזמ סעד
 ףיוא טלעטשענּפָא ךיז ןּבָאה יז רעֿכלעװ ןיא ,ַאװָאּבַארג ןזיוִוַאּב
 ,רענלעז עסַאמ ַא ןפָארטעג טרָאד ןּבָאה ייז .עשַאּפ עטשרע יד
 ןעמוקעג ךיוא זיא סע  .וָארָאּבז ןופ טרעקעגקירוצ ןּכָאה סָאװ
 רעכלעװ ,יקסװָאטיװ ,שזרעימָאדנַאס ןופ ןַאלעטשַאק רַאה רעד
  .ַאטס רַאה רעד ןוא ,יורפ ןייז ןרָאפעגנגעקַא קלָאּפ ַא טימ ןיא
 ךס ַא ןוא-יקסמעישּפ רַאה רעד ןוא װַאטסָאנסַארק ןופ עטסָאר
 ערעייז ןיא טרעקעגקירוצ םורַא-טרָאד ןּבאה סָאװ ,סעצישטכַאלש
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 ױזַא ,טנערּברַאפ ןעװעג זיא עװָאבַארג ןיא ףיֹוה .רעד .ןעמייה
 ןעװעג זיא גָאט רעד יװ רעּבָא ױזַא ,םינינּב ערעדנא עלַא יו
 ,עלַא ךיז ןּבָאה ,רעמערַאװ ַא ןוא רעליטש ַא ,רערַאּברעדנּוװ ַא
 .=נוא לדלעװ ןיא טגײלעצ ,ּפָאק ןרעּביא ךַאד ןייק קידנכוז טשינ
 ןופ ןסַאּפַאז עסיורג טכַארּבעג ךיוא טָאה'מ .למיה ןליוה ןרעט
 דלַאג רעּבירעד ךיז ןָאה רעניד יד ןוא ,תואקשמ ןוא גרַאװנסע
 רעשזרעימָאדנַאס רעד .טױרּב-טנװַא ןטיירגוצ קידעּבעל ןעמונעג
 רַאפ לדלעוו ןיא ןטלעצעג רָאּפ  ןגָאלשפױא ןסייהעג טָאה רַאה
  ןַא יװ טלעטשעגּפָא ךיז ןוא עטמַאַאב עֿכױה ןֹוא ןעיורפ יד
 יד רַאפ ןּבילקעגפיונוצ ךיז ןּבָאה רעטיר יד .רעגַאל רעתמא
 .סוטעשקס ףיוא ןוא ןיטשריפ יד ףיוא ןקוק קידנליו ,ןטלעצעג
 ןהמחלמ רענעגנַאגרַאפ רעד ןגעװ טסעומשעג ןּבָאה ערעדנַא ,ןיק
 ,וָארָאּבז ייּב רָאנ ,שזַארַאבז ייּב ןעװעג טשינ ןענעז סָאװ ,יד
 רעד ןופ םיטרּפ ןגעװ רענלעז סטשריפ סעד טגערפעגסיוא ןּבָאה
 וַא ,טרפפ ,ךעליירפ ןוא ןעװעג זיא קידלמוט ןוא--גנורעגַאלַאב
 .גָאט םענייש ַאוַא ןּבעגעג טָאה טָאג

 רעה ןעוועג זיא עטֿכַאלש רעד ןשיװצ םירבדמה-שאר רעד
 יװַא יװ ,טלייצרעד לָאמ ןטסטנזיוט םוצ טָאה רעֿכלעװ ,ַאּבָאלגַאז
 ,רעניד יד ןשיװצ ןאשודנעשז ןוא--טעגרהרעד ןיַאלרוּב טָאה רע

 לגניי עקיפיפ סָאד רעּבָא ,טײצלָאמ סָאד טיירגעגוצ ןּבָאה עֿכלעוו
 ןיקסוטעשקס קידנפורקעװַא ןוא רשוכה-תעש ַא טסַאּפעגסױא טָאה
 טזָאלעגטָארַא םיא רַאפ ךיז רע טָאה ,טײז ַא ןיא לסיב }

 | ,סיפ יד וצ קידהעגכה
 ןלעװ ךיא טלָאװ ךיא--טגָאזעג רע טָאה--ראה ןיימ--

 | .רַאה םייּב הבוט ַא ןטעּב
 טָאה--ןגָאזצּפָא סעּפע ריד ןעװעג רעווש רִימ טלָאװס--

 עטסַעב סָאד זיא ריד ךרוד לייוװ--טרעפטנעעג יקסוטעשקס רעה

 | .ןעשעג
 --טגָאזעג לגניי סָאד טָאה--ןענַאטשרַאפ דלַאּב באה ךיא--

 ,רכש ַא סעּפע רימ רַאפ טֿכַארטעגוצ טָאה רַאה רעד זַא
 | !וטסליוו סָאװ ,גָאז--
 ןוא ,ןרָאװעג טערַאמֿכרַאפ זיא םינּפ עקיד סנַאשודנעשז
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 ,טייקנסיּברַאפ ַא ןוא האנש ַא ןגָאלשעגסױרַא טָאה ןגיוא יד ןוֿפ |

 --טשינרָאג ךיא ליװ רעמ ,ךיא טעּב הבוט ןייא רָאנ--
 ,ןענוהָאּב ןעקנעש רַאה רעד רימ לָאז--טגָאזעג רע טָאה |

 ---טגערפעג רעטשודיחרַאּפ ַא יקסוטעשקס טָאה--?ןענוהָאּב--
 ?ןֿכַאמ םיא טימ ןעד וטסליװ סָאװ

 לָאז סניימ זַא ,ןרעלקסיוא ,רַאה ןיימ ,ןיוש לעװ ךיא--
 -ַאּב ףדוע ןַא טימ םיא לָאז סע זַא ןוא ןרעװ ןלַאפרַאפ טשינ
  חובמ ןירֿפעשט ןיא ךימ טָאה רע סָאװ ,רַאפרעד ןרעװ טלָאצ
 -מוא ןסייה רעֿכיז םיא טעװ רַאה רעד זַא ,סײװ ךיא .ןעוועג
 !ןייז קסּפ-םייקמ רעירפ םיא ךיא ליוו--ןעגנערּב

 ,ןגיוצעגנעמַאזוצ ךיז ןּבָאה ןעמערּב סיקסוטעשקס
 .טגָאזעג ןסָאלשטנַא רע טָאה--!ןייז טשינ ןָאק סָאד--
 טָאה--ןעמוקמוא ןלעװ רעסעּב טלָאװ'5ֿ !רעניימ טָאג ,ָא--

 ,טּבעלרעד ןּבָאה ךיא לָאז--.ןפורעגסיוא ךעלרעמָאי ןאשזדנעשז -
 !ןּפעלק קיּבַײא רימ ףיױא לָאז קעלפ-דנַאש רעד זַא

 --טגָאזעג יקסוטעשקס טָאה--טסליװ וד סָאװ ,גנַאלרַאפ--
 .ןייז טשינ ןָאק סָאד רעּבָא ,ןגָאוּפָא טשינרָאג ריד לעװ ךיא
 טשינ זיא סע יצ ,תובא ענייד גערפ ,רעּביא טוג ריִד סע גיל
 וצ לטבמ םיא רעדייא ,רדנ ַאזַא ןייז וצ םייקמ אטח רעמ
 -וצ טשינ ענייד וטסלָאז טנַאה עקידנּפָארטש סטָאג וצ ,ןכַאמ
 -נעשז ,ךיד םעש .ןעמוקַאּב טשינ ךיוא טסלָאז וד ידֹּכ ,ןגייל
 ײַב טױט םעד ךיוא ױזַא טעּב שטנעמ רעקיזָאד רעד !ןַאשזד)
 -סָאװ .ןדנוּבעג ןוא טעדנוװראפ ףָאנ רע זיא וצרעד ןוא--טָאג
 םענעדנוּבעג ַא וטסעװ עשז-ןיוש !ןייז ןילת ןייז וטסליװ עשז
 -ָאט ַא ןעד וטזיב--!ןענעגרהרעד ןטעדנּוװרַאפ ַא רעדָא ,ןדנעש
 סָאד ךיא לעװ ןּבעל ןיימ ייּב ?דרומ רעשיקַאזָאק ַא רעדָא ,רעט
 .רעד טשינ םעד ןגעװ רעמ רימ טסלָאז וד ןוא ,ןזָאלצ טשינ
 | | ,ןענָאמ

 זַא ,ןליװ ןוא טפארק ליפ ױזַא ןעוועג זיא לוק סנָאי ןיא
 טָאה רע ,גנונפָאה עדָצי ןריולרַאפ לָאמַא טימ טָאה לגניי סָאד
 :םיטש רעקידנענייװ ַא טימ טגָאזעג רָאנ רעּבירעד

 .טימ ןּבעג הצע ןַא ךיז רע ןָאק ,טנװעג זיא רע זַא-
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 ךיז ךיא רָאכ ,קנַארק זיא רע זַא ןוא ,ךיא יװ ייוװצ עֿכלעזַא

 רַאפ ןלָאצַאב םיא ךיא לעװ עשז-ןעוװ--ןייז םקונ טשינ םיא ןיא

 | | ?תולוע עניימ

 .טגָאזעג יקסוטעשקס סָאה--טָאג רַאפ רעּביא זָאל המקנ--

 -עג טָאה רע ,ליומ סָאד טֿכַאמעגפױא טָאה לגניי סָאד
 ןַאי רעה רעּבָא ,ןגערכ ךיז סעּפע ןגעװ ,ןגָאז סעפע ךָאנ טלָאװ

 רַאפ ,ןטלעצעג יד וצ קעװַא זיא ןוא טיײרדעגסיױא ךיז טָאה

 טימ רעד ןיא .רעטיר ךס ַא טלמַאזרַאפ ךיז ןּבָאה סע עכלעװ

 ,ןיטשריפ יד ריא ןּבענ ןוא ,אקסװָאטיװ ןירַאה יד ןסעועג זיא

 ויא ,טקורעגּפָא לסיּב ַא ,יײז רַאפ .סרעטיר יד ייז םורַא ןוא

 רעֿכלעװ ,ַאּבָאלגַאז רעה ןענַאטשעג ּפָאק ןטקעדענּפָא ןַא טימ

 ,וָארָאּבז יב רָאנ ןעװעג ןענעז סָאװ ,יד רַאפ טליצרעד טָאה

 םיא וצ ךיז ןּבָאה עלַא .שזַארַאּבז ןופ גנוױענַאלנּב רעד ןגעוו

 יד--טסורפ רעד ןיאג םעטָא םעד קידנטלַאהרַאפ ,טרעהעגוצ

 ןענעז סָאװ ,יד ןוא טייקטרירעג ןופ ןטיּבעג ךיז ןּבָאה רעמינּפ

 ,םעד ןגעװ טֿכַארטעג סורדרַאפ טימ ןבאה ,ןעװעג טשינ טרָאד

 ןּבענ טצעזעג ךױ טָאה ןַאי רעה .ןעװעג טשינ ןענעז ײז סָאװ

 -עגוצ יז רע טאה טנַאה ריא קידנעמעננָא ןוא ןיטשריפ רעד

 טרַאה טקורעגוצ ךיז יז ןּבָאה ךָאנרעד ןוא ,ןּכיל יד וצ טקירד

 יּפָארַא ןיוש טָאה ןוז יד .קיאור ןסעזעג ןוא ןטייוװצ םוצ רענייג

 .טנװַא רעד טקורעגוצ טָאה ןײװֿכעלסיּב ןוא-למיה ןופ טרעדינצו

 עג טלָאװ רע יװ ךיײלג ,סרעהעגוצ ךיא ףךיז טאה יקסוטעשקנ

 יושט יד טשיװעגּפָא טאה אבקלגַאז רעה .סעיײנ סעּפע טרעו

 ...רעקרַאטש לָאמַא סָאװ ןעגנולקעג טָאה םיטש ןייז ןוא ענירכ
 טלעטשעגקעװַא טָאה עיזַאטנַאפ יד רעדָא ,ןורכז רעשירפ רעד

 ןּבָאה יז :רעדליּב עקיטו'ּב יד רעטיר יד ןופ ןגיוא יד רַאנ

 עדליװ יד ןוא טלגנירעגנורַא םיא טימ יװ ןּבָארג םעד ןעזעג

 סָאד ןוא תוללי יד ןוא תולוק יד טרעהעג ןּבָאה יז ;סמרוטש

 ןעזעג ןּבָאה יײז ,ןסקיב יד ןופ ןוא ןטַאמרַאה יד ןופ ןלצנק

 לגָאה ַא ןשיװצ--ןּבָארג ןפיוא ןֿכַאלּג ענרעּבליז ןיא טשריפ םעד

 ,טכעג עטיור ענעי ,רעגנוה רעד ;טױנ יד ךצנרעד ..,ןליוק ןוג

 לגױפ רעסיורג רעקידהמיא ןַא יװ סָאה טױט רכד עֿבלעװ ןיא
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 ,ןײגסױרַא סַאטנעיּפיּבדָאּפ רעה ...ןּבָארג ןרעּביא טיירדעג ךיז
 קידנּבייהפיוא ,טרעהעגנייא ךיז ןּבָאה עלַא ןוא ...סיקסוטעלקס
 ךעלטנעה יד קידנּפַאֿכנָא רעדָא ,למיה םוצ ןגױא יד לַאמטפא
 :טָאלעגסױא יװַא טָאה ַאּבָאלגַאז רעה ןוא -עווש יד ןופ

 ,שַא גרַאּב רעסיורג ןײא ,טציא סָאד זיא רבק ןיא--
 קילבוּפער רעד ןופ םור רעד טשינ טגיל םיא רעטנוא בוא ןוא
 טשריפ רעד ןוא ,רעטיר יד ןופ עטסעּב ןוא עטסנעש סָאד ןוא
 !ןעקנַאדרַאפ וצ םיא סָאד ןיא--ןּביײל רעשזַארַאגז ןפורעג ןּבָאה ןײלַא ןקַאזָאק יד עכלעװ ,עלַא רימ ןוא ךיא ןוא ,עדָאװעיָאװ

 ןזיוװעגנָא ַאבטלגַאז רעה טָאה ,רעטרעוװו עקיזָאו יד  ייּב
 | .ןיקסוטעשקס ףיוא

 ןבָאה--!סע יא יױזַא ,עקידעּבעל זנוא סעו ריא יוו--
 .יקטמעישּפ רעה ןוא יקסעיּבָאס קערַאמ ןגירלעגסיוא

 .רעטיר עקרַאטש ןּבָאה--קנַאד ןוא דובּכ וםיא ּביול ַא--
 ןבעל לָאז !יקסוטעשקס ןּבעל לָאז-- .ןפור ןעמונעג ןעמיטש עֿכעל
 לָאמַא סָאװ ןעמ טָאה--!דלעה רעד ןבעל לָאז ןרָאּפ עגנוי סָאד
 | ,ןפורעג רעקרַאטש

 ֿלײט ַא .עטלמַאזרַאפ עלַא ןעמונעגמורַא סָאה תובהלתה ַא
 .טיה יד ןפרָאװעג ןּבָאה ערעדנא ,סרעֿכעּב ךָאנ ןפָאלעג ןענעז
 יד טימ ןעגנילק ןעמונעג ןנָאה רענלעז יד .ךױה רעד ןיא ךעל
 רענײמעגלַא ןייא ןרעה טוָאלעג ךיז סָאװ דלַאּב ןוא--ןדרעװש
 ;יירשעגסיוא רעֿכיוה

 ןןבעל לָאז ןכעל לָאז 'ּבױל ַא !ּבױל ַא--
 טָאה ,רעטיר רעֿכעלטסירק רעתמא ןַא יװ ,יקסוטעשקס

 ךיו טָאה ןיטשריפ יד רעבָא--ּפָאק םעד טזָאלעגּפָארַא קידהענכה
 טאה טײקטיור ַא ,ּפָעצ יד טלסײרטעגּפָא טָאה ,טלעטשעגפיוא
 .עגסירַא טָאה ןגױא יד ןופ ןוא םינּפ ריא ףוא ןגָאלשעגסױרַא
 .טלאועג טָאה רעטיר רעקדָאד רעד לייו ,ץלָאטש ַא טלַארטש
 ײױװ ,בייו ןפיוא טלַאפ ןַאמ ןופ םור רעד ןוא -ןַאמ ריא ןייז
 ,דרע רעד ףיוא ןוז רעד ןופ טֿפיל סָאד

 יי



 עטלמַאזרַאפ יד ךיז ןענעז טלַאנ רעד ןיא טעּפש ןיוש

 ןרעה ,סיקסוָאטיװ ןרעה יד .ןטייז ייווצ ןיא ןרָאפעגרעדנַאנַאפ

 יד טימ ןּבָאה עטסָארַאטס רעװַאטסָאנסַארק רעד ןוא יקסמעישּפ

 -עשקס ןוא ,ווָארָאּפָאט ןופ גנוטֿפיר רעד ןיא טזָאלעג ךיז ןקלָאּפ

 "רַאט ןייק קלָאּפ סיקסווָאידָאלָאװ ןוא ןיטשריפ רעד טימ יקסוט

 .גָאט רעד יװ ,ערעטױל אזַא ןעװעג זיא טכַאנ יד .לָאּפָאנ

 ויא הנבל יד .למיה ןפיוא טלקניפעג ןּבָאה סנרעטש ןופ םירמח

 .עטקעדַאב ץלעגעװ-ןיּפש טימ יד ןטֿכױלַאב ןוא ןעגנַאגעגפיוא

 ךיז טָאה ךָאנרעד ;ןעגניז ןעמונעג ןּבָאה רענלעז יד .רעדלעפ

 סנגעג יד ןוא סעקנָאל יד ןוכ ןּביױהעגפיא ףמַאד רעסייװ ַא

 .ןטכױלַאּב ,ערעזָא רעקיטלַאװעג ןייא ןופ םינּפ ַא ןעמוקַאּב טאה-

 | .הנבל רַעד ןּופ ןייש ןטימ

 ןעגנַאגעגסױרַא טלעמּונַא יקסוטעשקס זיִא - טֿכַאנ ַאזַא ןיא

 סָאד טריּפשעג טציא רע טָאה טֿכַאנ ַאוַא ןיא ןוא שזַארַאּבז ןופ

 יןרַאה ןייז ןּכענ ץרַאה סעשטיוועצרוק ןייליירפ ןופ ןּפַאלק
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 גָאליּפצ

 .רַאפ טשינ ךיז טאה עידעגַארט עכעלטכישעג יד רעּבָא
 סע ןוא  ,וָארָאּבז ייב טשינ ןוא שזַארעּבז יב .טשינ טקידנע
 .טקַא רעטשרע ריא טקידנערַאפ טשינ טרָאד ןליפא ךיז טָאה
 -יקַאזָאק עצנַאג סָאד רעדיװ ךיז טָאה רעטעּפש רָאי ייווצ טימ
 זיא'ס .קילבוּפער רעד טימ המחלמ ַא וצ ןוטעג סיר ַא קלָאפ עש
 ,זיא-סע-ןעו יװ רערעקרַאטש ַא ךָאנ יקצינלעמֿכ ןענַאטשעגפיוא
 עשירעטַאט עלַא ןופ ןַאֿכ רעד ןעגנַאגעג יא םיא טימ ןוא
 -ַאבז יב ןוש ךיז ןבאה עֿכלעװ ,רעריפ עּבלעזיד ןוא--תולייח
 ,ַאשזרומ-םורוא ןוא ,יעּב-יַאהוט רעדליװ רעד ןגָאלשעג שזַאר
 ןוא טארומַא ןוא ,ַאגלַאג ןוא ,ןידַארונ ןוא ,יעריגמיטרַא ןוא
 -עג ןענעז ןצכערק עֿכעלשטנעמ ,סעּפולס עקידרעייפ .יזַאגַאּבוס
 ,רעדלעפ יד טקעדַאּב ןּבאה רענלעז רעטנזיוט--ייז רַאפ ןעגנַאג
 -סױרַא ןּבָאה רעליימ ןָאילימ ּבלַאה ַא ,רעדלעװ יד טֿכַאמעג-לופ
 יד טכודעג ךיז טאה סע ןוא--ןעיירשעגסיוא-המחלמ ןּבעגעג
 ,קילּבוּפער רעד וצ קע ןַא ןעמוקעג זיאס זַא ,ןשטנעמ

 ריא ןופ טקעװעגפיוא ךיז טאה קילּבוּפער יד ךיוא רעּבָא
 קיטילָאּפ רעטלַא רעד טימ ןסירעגרעּביא טָאה ,טײקנפָאלשרַאפ
 .ןעגנולדנַאהרעטנוא יד טימ ,ןכַאמּפָא יד טימ ,רעלצנַאק ןופ
 ַא ןריטנַארַאג ןָאק דרעװש יד רָאנ זַא ,טסּוװעג ןיוש טָאה'מ
 ַא ךיז טָאה גיניק רעד ןעװ ,רעּבירעד ןוא החונמ ערעגנעל

 טימ ןענעז ,םיאנוש יד ןופ גנועיילפרַאפ רעד ןגעקַא ןוטעג-זָאל !
 ,עטֿפַאלש ןוא לייח ןופ ןַאמ טנזיױט טרעדנוה ןעגנַאגעגטימ םיא
 ,רעגערטנפָאװ ןוא רעניד ןופ תונחמ עקידלמיוו יד ץוח ַא

 ןעײג סָאװ ,ןענָאזרעּפ יד ןופ טלעפעג טשינ טאה רענייק
 .ערעי טשריפ ןעװעג זיא'ס .גנולייצרעד עקיזָאד יד ןיא ןײרַא
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 סע רעכלעװ ןיא ,עיזיויד רעצנַאג ןייז טימ יקצעיװָאינשיװ ימ

 ןטימ יקסווָאידָאלָאװ ןוא יקסוטעשקס טנידעג רעירפ יװ ןּבָאה

 -ָאֹּפ סנַאמטעה עדייּב יד ןעוועג ןענעז סע ןַאּבָאלגַאז ןקיליוויירפ

 ןיוש טיײצ רעד ןיא ןענעז עֿכלעװ ,יקסווָאנילַאק ןוא יקצָאט

 דיא'ס .טּפַאשנגנַאפעג רעשירעטָאט רעד ןופ טזיילעגסיוא ןעוועג

 =דרעטעּפש רעד ,יקצעגרַאשט ןַאפעטס קינװָאקלָאּפ ןעועג ךיוא

 רעה ןוא ,װַאטסוג לרַאק גיניק ןשידעװש ןופ תומה-ךאלמ רעק

 ןוא ,ןטַאמרַאה עלַא טימ טריפעגנָא טָאה רעֿכלעװ ,יקסמעישּפ
 -ַאטס רעה רעד ןוא ,יקסװעשיצרַא רעה ןוא ,דלַאּבוא לַארענעג

 רעװָארָאװַאי רעד רעדורּב ןײז ןוא וַאטסָאנסַארק ןופ עטסָאר

 קיודול ןּוא ,וו| ןַאי גיניק רעקידרעטעּפש רעד ,עטסָארַאטס

 -עיִאו רעד ּבוקַאי ןוא ,ןרעמָאּפ ןופ עדָאװעיַאװ רעד רעֿכייוו

 טשריפ ןוא ,יקסלָאּפצעינָאק ישזנָארָאֿכ ןוא ,גרָאּבלַאמ ןופ עדָאװ

 .עטמַאַאּב-ןיורק יד ןוא ,ןּפוקסיּב יד ןוא ,יקסווַאלסַאז קינימָאד

 - גיהנמ-טפיױה ריא טימ ,קילּבוּפער עצנַאג יד--ןרָאטַאגעס יד ןוא

 2 .גיניק םעד

 ךעלדנע ךיז ןּבאה ָאקשטעטסערעּב ןופ רעדלעפ יד ףיוא

 ךיז טָאה טרָאד ןוא תונחמ ערעייהעגמוא עקיזָאד יד טנגעגַאּב

 עטכישעג רעד ןיא ןטֿכַאלש עטסערג יד ןופ ענייא טליּפשעגּפָא

 סָאד טכליהעג טָאה גנַאלקּפָא ריא טימ סָאװ ,טלעװ רעד ןופ

 | .עּפָארײא עקיטלָאמעד עצנַאג

 געט ייװצ עטשרע יד ןיא .געט יירד טרעיודעג טָאה יז

 םעד ןיא--לָאשגָאװ רעד ףױא טגיװעג לרוג רעד ךיז טָאװ

 עירכמ טָאה עכלעו ,טֿכַאלש-לַארענעג ַא וצ ןעמוקעג זיא ןטירד

 יימערעי טשריפ טָאה טֿבַאלש ענעי ןּבױהעגנָא .ןוחצנ םעד ןעוועג

 ,לגילפ ןקניל ןצנַאג ןופ שארּב ןעזעג םיא טָאה'מ ןוא

 -ַעג ךיז ,ּפָאק ןטקעדענּפָא ןַא טימ ,רעצנַאּפ א ןָא טָאה רע יװ

 ,תונחמ עקיטלַאװעג יד ןגעקַא רעֿכיװ ַא יװ דלעפ ןרעּביא ןגָארט

 ןפ ,רעטייר רעטזָארָאּפַאא עלַא ןופ ןענַאטשַאּב ןענעז סָאװ

 . -יס יד ןופ ,סרעטָאט רעדָארגָאלַאיּב ,רעיאהַאנ ,רעמירק עֶלַא

 ,ןרַאשטנַאי ,ןלַאּבמורוא ןופ ,ןקרעט רעילעמור ןוא עשירטסיל

 סָאװ ,רעפמעק עדליװ ערעדנַא ןוא ןרעירעּפ ,ןֿכַאלָאװ ,ןּברעס
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 -עמ ןוא םי ןשיּפסַאק ,לַארוא ןופ ןרָאװעג ןּבילקעגפיונוצ ןענעז
 | .יַאנוד םוצ ןיּב שזַא ,סעטָאלּב רעיקָא

 ןיא ןגױא יד ןופ םלענ טרעװ ךייט רעד יװ טקנוּפ ןוא
 ןקלָאּפ סטשריפ םעד ךיא ןענעז ױזַא ,סעילַאװֿכ-םי עקימיוש יד
 ,םיאנוש ןופ םי ןקיזָאד םעד ןיא ןגױא יד ןופ ןרָאװעג םלענ
 ַא יװ ,רעדלעפ יד ןופ ןעגנַאגעגפיוא זיא ּביױטש ןופ ערַאמֿכ ַא
 .ייעקידנפמעק יד טקעדעגוצ ןוא ,רעטיוועג טעװעשוּבעצ

 עֿכעלשטנעמרעּביא עקיזָאד יד ףױא טקוקעג טָאה סע
 -צנַאק-עציװ רעד ןוא ,גיניק רעד ןוא--לייח עצנַאג סָאד טֿפַאלש
 -ָעג ןוא םלצ ןקילײה םעד ןּביױהעגפיוא טאה יקסנישטשעל רעל

 ,עקידנעמיקמוא יד םיא טימ טשטנַעּב !
 םעד ןעמוקעגנגעקַא טייז רעקייװצ רעד ןופ זיא יניּבל-יניּב

 טָאה רעֿכלעװ ,רעֶגַאל רעשיקַאזָאק רעצנַאג רעד לייח ןֿכעלגיניק
 ןּבָאה סָאװ ,ןטַאמרַאה טימ ,ןַאמ טנזיוט טרעדנוה ייווצ טלייצעג
 אפ ךיז טקור סָאװ ,גנַאלש רעקיזיר ַא יװ ,רעייפ טימ ןגיּפשעג
 ,.רעדלעװ יד ןופ סױרַא ךעלעמ

 םעד ןופ טקורעגסױרַא ךיז ןּבאה ייז רעדייא ךָאנ רעּבָא
 .ָאינשיװ ןרָאװעג םלענ ןענעז סע ןֿכלעװ ןיא ,ןקלָאװ-ּבױטש
 טשרעוצ ,רעטַײר ןלַאפסױרַא ןעמונעג ןּבאה ,ןקלָאּפ סיקצעיוו
 ןיא ךָאנרעד ,רעטרעדנוה יד ןיא ךָאנרעד ,רעקילדנעצ יד ןיא
 ןגָארט ןוא--רעטנזיוט רעקילדנעצ יד ןיא ךָאנרעד ,רעטנזיױט יד
 ,ןַאֿכ רעד ןענַאטשעג זיא'ס עֿכלעװ ףיוא ,ךעלגרעּב יד וצ ךיז
 ,סעידרַאװג עטנֿפײצעגסױא ענייז ךרוד טלגנירעגמורַא

 המוהמ רעֿפעלקערש ַא ןיא ןפָאלטנַא ןענעז ןסַאמ עדליוו יד
 ,טגָאיעגֿכָאנ יז ןּבָאה ןקלָאּפ עשילױּפ יד--גנונדרָאמוא ןוא

 -טֿכַאלש סָאד טקעדַאּב ןּבאה סרעטָאט ןוא ןקַאזָאק רעטנזױט
 רענעטינשעצ ַא ןגיוצעגסױא ןגעלעג זיא ײז ןשיװצ ןוא ,דלעפ
 יד ןופ אנוש רעטרענײטשרַאפ רעד ,ויּפש ַא טימ ןעייווצ ףיוא
 רעד ,ןקַאזאק יד ןופ רעטעדנוּברַאפ רעיירטעג רעד ןוא ,ןֿכַאיל
 ,יעּב-יַאהוט רעקיטומ ןוא רעדליוו

 ,טריפמואירט טָאה טשויפ רעכעלקערש רעד

 טקרעמַאּב רעריפ ַא ןופ גיוא ןטימ טאה גיניק רעד רעּבָא
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 -ירעטָאט יד ןקיליטרַאפ וצ ןסָאלשַאּב ןוא ןוחצנ סטשריפ םעד

 ןעמוקנָא טעװ רעגַאל רעשיקַאזָאק רעד רעדייא ךָאנ ,תונחמ עש |

 -עג ןּבָאה סע ,תולייח עלַא ןוטעג-זָאל ַא ךיז ןּבָאה סע

 ןהלהּב ןוא טױט קידנגָארטרעדנַאנַאפ ,ןטַאמרַאה עלַא טלַאנק

 -עג ,טַארומַא רעכעלרעה רעד ,רעדורּב סנַאֿפ םעד זיא דלַאּב

 ןּבָאה סרעטָאט יד .טסורּב רעד ןיא ליוק ַא ןופ ןפָארטעג ןלַאפ

 -עדנּוװרַאפ ןוא רענעקָארשרעד ַא .תולוק עֿכעלרעמָאי טֿפַאמעג

 ןפיוא ןוטעג קוק ַא ןַאֿכ רעד טָאה ,טכַאלש ּביײהנָא ןופ רעט

 זיא ,רעייפ ןוא ןטַאמרַאה יד ןשיװצ ,סנטייװ רעד ןופ .דלעפ

 יטַאר יד טימ ןײלַא גיניק רעד ןוא יקסמעישּפ רעה ןעגנַאגעג

 רעד רעטנוא טרעטיצעג דרע יד טָאה ןטייז יד ןופ ןוא ,רעּבעג

 .יטֿכַאלש רעד וצ ןפָאלעג ןענעז סָאװ ,רעטייר יד ןופ אשמ

 רע ןוא--ןרָאװעג טרעטיצרַאפ יעריג- םַאלסיא זיא טלָאמעד =

 ןענעז םיא ךָאנ ןוא ,ןפָאלטנַא זיא ןוא ןטלַאהעגסױא טשינ טָאה

 -ָאװ יד ןוא ,תולייח עשירעטָאט עלַא גנונדרָאמוא ןיא ןפָאלטנַא

 יד ןוא ,רעטייר רעשזָארָאּפַאז יד ןוא ,ןלַאּבמורוא יד ןוא ,ןֿכַאל

 ַא טפױלטנַא סע יװ ,עקירעביא עלַא ןוא ןקרעט עשירטסיליס

 .רעֿכױװ ַא רַאפ ערַאמֿכ
 רעטלפייווצרַאפ רעד טגָאיעגנָא טָאה עקידנפיולטנַא יד

 זַא ,ןַאֿכ םייּב םימחר ןטעּב טלָאװעג טָאה רעֿכלעװ ,,יקצינלעמֿפ

 טָאה ןַאכ רעד רעּבָא-טֿכַאלש רעד וצ ןרעקמוא ךיז לָאז רע

 רע טָאה ףוס םוצ ,החיצר ןופ ןוטעג-עוער ַא םיא קידנעעזרעד

 רע ןוא דרעפ ַא וצ ןדניּבוצ ,ּפַאֿכ םיא סרעטָאט יד ןסייהעג

 | .טּפעלשעגטימ םיא טָאה

 .רעגַאל רעשיקַאזָאק רעד ןּבילּברַאפ רָאנ זיא טציא

 טָאה ,אלַאשזדעשזד .קינװָאקלָאּפ ,רעגַאל ןופ רעריפנָא רעד

 רעּבָא ,ןיקצינלעמֿכ טימ ןעשעג זיא סע סָאװ ,טסּוװעג טשינ)

 -ָאט יד ןופ ןפיולטנַא עקידהּפרח סָאד ןוא הלּפמ יד קידנעעז

 -קירוצ ןוא שרַאמ םעד ןטלַאהעגנייא רע טָאה--תולייח עשירעט

 רעװָאשעלּפ יד ןיא ןבילקרַאפ ךיז רעגַאל ןטַימ ךיז קידנעיצ

 .ןּפמוז
 ןוא למיה ןפיוא- ןסירעגּפָא ךיז רעטיוועג ַא טָאה לייוורעד
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 ."טֿפַאלש רעקידרעוי סעד ךָאנ ןשַאװענּפָא דרע יד טָאה טָאג, .ןעמָארטש .ןגער ערעייהעגמוא ןוטעג-טָאג א ןבָאװ סע
 -ַאמרַאפ ןעװעג ןענעז סָאװ ,תולייח סגינ'ק םעד טורעג ןּבָאה געט רַאּפ ַא ןוא געט רָאפ ַא ןטלַאהעגנָא ןבאה סנגער יד

 טייצ רעקיָטד רעד רַאפ-ןטֿכַאלש עקידרעירפ יד ןופ טרעט
 .רַאּפ ךיז ןוא ןרעיױמ טימ טלטרַאגעגמורַא ךיז רענַאל רעד טָאה
 .בנוטסעפ רעֿפעלגעװַאּב רעקיטלַאװעג ַא ןיא טלדנַאװ

 טֿפטטשענגײא רעדיװ ךיז טָאה רעטעװ עניש סָאד ןעװ
 .ןּבעל ןיא ןעועג זיא-סע-ןעװ טָאה ןעמ רצה ,עטסֿפעלרערנוװ יד--גנורעגַאלַאּכ ַא ןּביױהעגנָא ךיז טָאה

 -ַאלַאּב ןבָאה ליה ןכעלגיניק ןופ ןַאמ טנויױט טרעדנוה
 .,ײמרַא עקיּפעק-טנזיוט-טרעדנוה-ייווצ סַאלַאשזדעשוד טרעג

 ..טיצינומֲא ,זיּפש ,ןטַאמרַאה טלעפעג ןבָאה גיניק םעד
 .לופ ןופ םימוֿכס עקידרועיש ַא ןָא טַאהעג סָאה ַאלַאשזדעשזד
 /רשרעוש קיצעּבז םעד ץוח ַא ןוא ,ןסַאּפַאז יולרעלּכ ,,רעוו
 ,ןטַאמרַאה ערעטֿכײל .ןוא

 - ,יקצינלעמֿכ טלעפעג טָאה ןקַאזָאק יד--גיניק רעד ןענַאטשעג זיא ןטלייװ עֿכעלגיניק יד ןופ שארב רעּפָא
 | ,תוהוּכ ענעג -יא ערעייז ןיא ןוהטּב םעד ןריולרַאפ ןּבָאה ןקַאזָאק יד--ןודצ; ןשירפ ןופ טבע;ַאּב ןעװעג ןענעז  תולייח עכעלגיניק יד
 ,ןדנּוװשרַאפ זיא ,ןרעקקירוצ ןלעװ ןַאֿכ רעד ןוא יקציג .לעמֿכ זַא ,גנונפָאה יד--געט רָאּפ ַא רעּבירא ןענעז סע
 ,ןעגנולדנַאהרעטנוא יד ןּביױהעגנָא ךיז ןבָאה טלָאמעד
 ןענעז יז ,םימהר קידנטעּב ,םיא רַאּפ טגיינעג ךיז ןוא סעק -ינװָאקלָאּפ עשיקַאזָאק יד גיניק םוצ ןעמוקעג ןענעז סע

 | ,גיניק םעד ןּבעגוצרעּביא םיא ןוא ןיקצינלעמֿכ ןגירקוצ ;סױרַא דרע רעד רעטנוא ןופ וליפא קירנגָאװצ ,רעדיילק יד וצ ןעפעשטעג ךיז ,ןרָאסַאנעס יד ןופ ןטלעצעג יד ןעגנַאגעגמורג
 טָאה רע עֿכלעװ ,עטסטלע עלַא ןּבעגסױרַא םיא לָאז ןעמ יּבַא ,לייח סָאד ןוא ןומה םעד םייהַא ןוָאלּפָא טלָאװעג טָאה רע--ןעוו -נ דמערפ טשינ תונמחר ןיא ץרַאה סשזרעימישזַאק ןַאי
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 יןרעװ ןּבעגעגסױרַא טעװ יקצינלעמכ זיּב ןטלַאהרַאפ וצ ןטָאלשַאב

 רַאפ םעװקַאּב ןעוועג טשינ אקוד זיא ךַאמּפָא ַאזַא רעּבָא

 סנֿכערּבױַאפ ערעייהעגמוא ערעייז רַאּפ ןבָאה עֿכלעװ ,עטסכלט ידי

 : .ןטכיר ךיז טנָאקעג טשינ גנוּבעגרַאפ ןייק ףיוא

 .-עג רעטײװ רעבירעד ןּבאה ןעגנולדנַאהרעטנוא יד תעּב

 "גָאט ןוא ןלַאפסױרַא עטלפײװצרַאפ יד ,ןטֿכַאלש יד טרפױד

 יעפשּב ןסָאגעג טולּב שיקַאזָאק ןוא שילױפ ךיז טָאה ךעלגצ;

 ןטלפייװצרַאפ ַא טימ טפמעקעג גָאטייּב ןּבָאה ןקַאזָאק יד

 זיװ-םירמח יז ןּבָאה טֿכַאנײּב רעּבָא ,שפנ-תוריסמ ןוא טּומ

 -ָאי טימ טימחר קידנטעּב ,רעגַאל ןֿכעלגיניק סעד טרענַאלַאּב

 : .תולוק .עכעלרעמ

 סָאה ןוא ןֿכַאמּפָא וצ הטונ ןעװעג זיא ַאלַאשזדעשוד

 יּבַא ,גיניק םעד ןּברק ַא רַאפ ּפָאק ןייז ןעגנערּב טלָאװעג ןיילַא

 | .קלָאפ סָאד ןוא לייח סָאד ןזיילוצסיוא

 ןכָארבעגסױא ןגעווטסעדנופ ןענעז רענַאל ןשיקַאזָאק ןיא

 ךיז ערעדנַא ,ןּבעגרעטנוא ךיז טלָאװעג טָאה לייט ַא .תומוהמ

 יװ ,תוצע טכװעג ןּבָאה רעּבָא עלַא ,טױט םוצ זיּב ןקידיײטרַאפ

 .רעגַאל ןופ ןגירקוצסױרַא ךיז ױזַא

 ןטלַאהעג סָאד ןֿבָאה ייז ןופ עטסטסיירד יד וליפא רעּבָא

 | .ךעלגעמוא רַאפ

 ןוא ךעלֿכײט טימ טלגנירעגמורַא ןעװעג זיא רעגַאל רעד

 סגָאקעג ןעמ טָאה םיא ןיא ךיז ןקידייטרַאפ ,ןּפמוז עקיטלַאװעג

 געװ ןייא רָאנ זיא ךיז ןעיצוצקירוצ ףיוא רעּבָא ,ןרָאי עצנַאג

 .תולייח עֿכעלגיניק ידי ךרוד--ןפָא ןענַאטשעג

 .רעגַאל ןיא טֿפַארטעג טשינ רענייק טָאה געוו ןקיזָאד ןגעוו

 .ןרָאװעג טקַאהעגרעּביא ןענעז סָאװ ,ןעגנולדנַאהרעטנוא יד

 ןשיװצ תומוהמ יד ;טּפעלשעג ליפ ךיז ןּבָאה ,ןטֿפַאלש ךרוד

 .רעטפָא לָאמַא סָאװ ןֿכָארּבעגסױא ןענעז ןסַאמ עשיקַאזָאק יד

 -עג ןַאלעשזדעשוד ןעמ טָאה גומוהמ עכלעזַא ןופ רענייא תעּב

 םעיינ ַא ןּבילקעגסױא טָאה'מ ןוא טנַאדנעמָאק סיוא רַאפ טֿכַאמ

 יי .רעריפ

 "ראד יד ןיא טומ םעיינ ַא טֿפױהעגנײרַא טָאה ןעמָאנ ןייֵז
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 .יװ ןֿכױה ַא טימ קידנֿכליהּפָא ןוא--תומשג עשיקַאזָאק ענעגָאל
 -עלרעטיר רָאֹּפַא ןיא רע טָאה ,רעגַאל ןֿכעלגיניק ןיא לוקרע
 -עגרעּביא ןופ תונורֿכז עטשיװרַאפ טקעװעגפױא רעצרעה עי
 ,ןקילגמוא ןוא ןקָאטײװ עטּבעל

 .ןוהָאּב ןסייהעג טָאה רעריפ רעיינ רעד
 . ןשיװצ ןטסָאּפ ןֿכױה ַא ןעמונרַאפ רע טָאה רעירפ ןיוש

 -עגנָא ןּבָאה עלַא .טכַאלש רעד ןיא ןוא טַאר ןיא ןקַאזָאק יד
 .ומוקמ-אלממ סיקצינלעמכ ףיוא יװ םיא ףיוא ןזיוו

 -יַנװָאקלָאּפ עשיקַאזָאק יד ןופ רעטשרע רעד טָאה ןוהָאּב
 -ערעב יב סרעטעט יד טימ ןעמַאוצ טלעטשעג ךיז סעק
 ןַא ןעמונעג טָאה רע .ןַאמ טנזיױט קיצפופ ןופ שארּב ָאקשטעטס
 ַא ןוא --רעטייר יד ןופ טֿכַאלש רעקיגָאט-ײרד רעד ןיא לייטנָא
 -עי ךרוד יתולייח ענייז ןוא ןַאֿכ ןטימ ןעמַאזוצ רעטרימָארגָאּפ
 ןרעסערג ַא םָארגָאּפ ןופ ןריפוצסױרַא ןזיװַאּב רע סָאה ןימטי
 -ַאל ןיא טלקמ-םוקמ ַא ןעניפעג וצ ןוא תוחוּכ ענייז ןופ לייט
 .טרַאה יד ןופ ײטרַאּפ יד טָאה ,ןאלַאשזדעשוד ךָאנ ,טציא .רעג
 . רע זַא ,קידנפָאה ,עדנַאמָאק-טּפיױה יד ןּבעגעגרעּביא םיא = עקיקענ
 ,לייח סָאד ןוא רעגײל םעד ןייז וצ ליצמ ןייז חוּכּכ טעװ רענייא

 טלָאװעג טשינ וליפא רעריפ רעגנוי רעד טָאה תמאּב ןוא
 ןטכַאלש ךַאנ טראגעג טָאה רע--ןעגנולדנַאהרעטנוא ןגעװ ןרעה
 טולּב ןקוָשד םעד ןיא לָאז רע וליפִא ןעוו ,גנוסיגרַאפ-טולּב ןוא
 .ןרעו ןעקנורטרעד ןײלַא

 .ָאד יד טימ ןַא ,טגייצרעּביא ךיז רע טָאה ןֿביגניא רעּבָא
 .ירא ןגעװ ןטֿכַארט טנָאקעג טשינ וליפא ןעמ טָאה תונחמ עקיז
 סרעּפרעק עטיױט יד רעּביא טנַאה רעטנּפָאװַאּב ַא טימ ןייגרעּב
 ןא וצ טּפַאלעג רעבירעד ךיז טָאה רע--לײה ןכעלגיניק ןוּפ
 | ,הלוּבחּת רערעדנַא

 יד ןופ קנעדנָא רעד ןּבילּבעג ןיא עטכישעג רעד ןיא
  תוגשה יד טול סָאװ ,ןעגנוגנערטשנָא עֿכעלֿפײלגרַאפמוא עקיזָאד
 -נוא ייז טנָאקעג זיר ַא רָאנ טָאה ןשטנעמ עקיטלָאמעד יד ןופ
 סָאד וייז ליצמ ןענָאק ןעװעג ןטלָאװ עכלעװ ןוא ןעמענרעט
 ,ןומה םעד ןוא רעטילימ

268 



 -טנורגּפָא יד ךרוד ןײגוצרעּבירַא ןסָאלשַאּב טָאה ןוהָאּב
 ןעיּבסיוא טגָאזעג רעסעּב רעדָא ,ַאװָאשעלּפ ןופ ןּפמוז עזָאל
 -ַאלַאב עלַא עֿכלעװ רעּביא ,קירּב ַאזַא ןּפמוז עקיזָאד יד רעּביא
 .ןײגרעּבירַא ןענָאק ןלָאז עטרעג

  ןופ קעה יד רעטנוא ןלַאּפ ןעמונעג ןּבָאה רעדלעװ עצנַאג
 -עג יז ןיא טקה'מ ;סעטָאלּב יד ןיא ןעקניז ןוא ןקאזָאק יד
 ויא קירּב יד ןוא--ןעלטנַאמ ,ןצלעּפ ,ןטלעצעג ,סנגעו ןפרָאװ
 גָאט ןדעי טימ רעגנעל ןרָאװעג

 זיא רעריפ ןקיזָאד םעד רַאפ זַא ,טכודעג ךיז טָאה'ס
 .ךַאז עֿכעלגעמוא ןייק ןַארַאפ טשינ

 קידנליו טשינ ,םריטש םעד טּפעלשרַאפ טָאה גיניק רעד
 -עג עקיזָאד יד וצ ךיז קידנקוקוצ רעּבָא ,טולּב ןייק ןסיגרַאפ
 ןיק ָאטשינ ןיא סע זַא ,ןעועגגײא רע טָאה ,ןטעבוֵא עקיטלַאװ
 וַא ,לײה ןיא ןרעטיימורט ןסייהעג טָאה רע ןוא הצע רעדנַא
 ,טֿכףלש רעקיטליגטנע רעד וצ ןטיירג ךיז טנװָא םוצ לָאז סע

 -ַאזָאק ןיא ןַאלּפ ןקיזָאד ןגעװ טסּוװעג טשינ טָאה רענייק
 טֿפַאנ רעקידרעירפ רעצנַאג רעד ןיא זיא קירּב יד--רעגַאל ןשיק-

 ןוחֲאּב זיא ןעניגַאב ןוא ,ןרָאװעג ןגיטעגסױא רעגנעל ךָאנ

 ,ןטעּברַא יד ןקוקַאּב ןרָאפעגסױרַא עטסטלע יד ןופ שארב
 1651 ןופ ילוי ןטעּבי םעד ,גָאטנַאמ ןעװעג 'זיא סָאד

 8 ןענַאטשעגפיוא זיא גָאט םענעי ןופ ןנרָאײירפ רעד .רָאי
 .ףרזמ יד ,ןקָארשעגרעּביא ןעװעג טלָאװ רע יװ ךיילג ,רעֿפײלג
 .ץגפיוא ןיא ןוז יד ,עקיטולב ַא ןעװעג זיא למיה ןופ טייז
 ץנַאלגּפָא רעקיטולּפ ַא סעּפע ,עֿכעלקנערק ַא ,עלעג ַא ןעגנַאג

 ,רעדלעװ יד ןוא ןרעסַאװ יד ןטֿפױלַאב סָאה
 יד ןבירטעגסױרַא ןעמ טאה סרעגַאל עשילױּפ יד ןופ

 טימ טשיורעג טָאה רעגא7 רעשיקַאזָאק רעד נעשַאּפ ףיוא דרעפ
 טרעייפ ןדנוצעגנָא טָאה'מ ,ןשטנעמ עטקעװעגפיוא ןופ ןעמיטש
 טע יװ ןעועג ןּבָאה עֶּלַח .ןסע-ןגרָאמירפ סָאד טיירגעג ןוג
 עֿפלעװ ,רעטײר יד ןוא רעטײלגַאּב ענייז ,ןוהָאֹּב פָא טרָאפ
 טלָאװעג רע טָאה ףליה רעיו טימ סָאװ ןוא ,םיא ְךָצִנ ןלײג
 גראס טֶאֵה ךעֿפלעװ ,עדָאװעישװ רעװַאלצַארּב םעד ןגיירטראפ



 עילַאק ןוא רעגַאל ןשיקַאזָאק ןופ ןלײט עטשרעטניה יד ןעמ
 .ןטעּברַא עשיקַאזָאק יד רעייפ-ןטַאמרַאה ןטימ טֿכַאמעג

 ןוא ,קיאור טקוקעגוצ ןרָאפּפָא םוצ ךיז טָאה ןומה רעד
 טיילנַאּב ןּבָאה ןגױא רעטנזױט .ןצרַאה ןיא טומ ַא טימ וליפא
 :ןשטנּוװעגכָאנ םיא ןּבָאה רעליימ רעטנזיױט ןוא רעריפ ןגנוי םעד
 !לָאקָאס ,ןשטנעּב טָאג ךיד לָאז-- ==

 עכלעװ ,רעטײר יד ןוא רעטײלגַאּב ענייז ,רעריפ רעד
 -קעגוצ ןענעז ,רעגַאל ןופ טרעטיײװרעד זייווקיצנייא ךיז ןּבָאה
 ןיא ןוטעג-דנעלּב ַא לָאמַא ךָאנ ןּבָאה ,דלַאװ ןופ גערּב םוצ ןעמ
 ,ןּפמוז יד וצ ןזָאלּפָארַא ךיז ןעמונעג ןוא ,ןוז-ןגרָאמירפ רעד

 יירשעג א םיטש עקודהמיא ,עֿכעלקערש ַא סעפע טָאה ָאד
 ;רעגַאל ןופ רעױט םייּב ןוטעג-לייה ַא רעֿכיג ןוא ,ןוטָעג

 !ךיז טעװעטַאר ,ןשטנעמ--
 -עגסיוא ןעמיטש רָאּפ ַא ןּבָאה--!ןפױלטנַא עטסטלע יד--

 : ,לָאמַא ףיוא ןגירש
 רעטנזיוט ןוא רעטרעדנוה ןּבָאה--!ןפױלטנַא עטסטלע יד--

 ךרוד ןגָארטעגֿפרוד ךיז טָאה למרומעג ַא--.טרזחעגרעּביא ןעמיטש
 --דלַאװ ַא ןיא ןײרַא ךיז טגָאלש רעֿכיװ ַא תעּב יװ ,ןסַאמ יד
 ךיז יירשעג רעכעלשטנעממוא ,רעקידארומ ַא טָאה ךלַאּב ןוא
 טעװעטַאר, .ןעלגרָאג טױט טרעדנּוה ייוצ ןופ ןסירעגסױרַא
 ךיז ןּבָאה ןסַאמ עֿכעלשטנעמ "ןןפילטנַא עטסטלע יד !ןֿכַאיל !ךיז
 ןטערטעצ טָאה'מ .םָארטש רעטעוועשוּבעצ ַא יװ ,טציילפעצ ךלַאּב
 טרעטשעצ ,ןטלעצעג ,סנגעװ טרעקעגרעּביא ,סנפיוה-רעייפ יד
 הלהב עכעלקערש יד .טקיטשעג ,טקירדעג ךיז טָאה'מ ;ןטױלּפ
 ןגָאה סרעּפרעק ןופ םירמח .תוחומ סנעמעלַא טֿכַאמעג לוד טָאה
 רעּביא ןטערטעג רעּבירעד טָאה'מ--געװ םעד טלעטשרַאפ דלַאּב
 ,תוללי ןוא תולוק ,ּפוטשעג ,יײרשעג דליװ ַא ןשיװצ םיפוג עסיוס
 ףיוא ןלַאפעגסױרַא ,ץַאלּפ ןופ טצײלפעגסױרַא ןּבָאה ןסַאמ יד
 ןּבָאה עקידנקניז יד ,ןּפמוז יד ןיא ךיז טפוטשעגּפָארַא ,קירּב יז
 קידנלייה ןוא ןעגנוגעװַאּב עוויסלּוװנָאק טימ טּפַאֿכעגמורַא ךיז
 יז ןיא ןרָאװעג ןלַאפרַאפ יז ןענעז ,םימחר ךָאנ למיה םוצ
 ךיז ןעמ טָאה קירּב רעד ףיוא ,סעטָאלּב עֿכעלגעװַאּב ,עטלַאק
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 -ָאשעלּפ ןופ ןרעסַאװ יד .רעטרע ןגעװ טעליוקעג ןוא ןגָאלשעג

 -עמענ עשירָאטסיה יד .סרעּפרעק טימ ןרָאװעג לופ ןענעז ַאװ

 -יּפ רַאפ טלָאצעגּפָא ךעלקערש ָאקשטעטסערעּב טימ טָאה סיז

 | / .ַעצװַאל

 ןרעױא יד וצ ןגָארטרעד ךיז ןּבָאה תולוק עקידארומ יד

 זיא סע סָאװ ,ןענַאטשרַאפ דלַאּב טָאה רֶע ןוא רעריפ ןגנוי ןופ

 טרעקעגמוא עגרה-ותוא יד ךיז רע טָאה טסיזמוא רעּבָא ,ןעשעג

 ,למיה םוצ ןּבױהעג ,טנעה טימ רע זיא טסיזמוא ,רעגַאל םוצ

 ןעגנַאגעג ןריולרַאפ זיא םיטש ןייז .ןסַאמ יד ןגױלפעגנגעקַא

 יד ןופ םָארטש רעכעלקערש רעד--רעטנזיוט יד ןופ לייהעג ןיא

 -ַאּב ,דרעפ ןטימ ןעמַאזוצ ןסירעגטימ םיא טָאה עקידנפולטנַא

 ,םוהּת םוצ ןגָארטעג םיא ןוא--רעטייר עלַא ןוא רעטיילג

 קילּבנָא ןפיוא ןרָאװעג טפילּברַאפ ןענעז תולייח-ןיורק יד

 נָא גולפ ןיא ןּבָאה ךס ַא עכלעװ ,גנוגעװַאּב רעקיזָאד רעד ןופ

 ןגױא יד רעּבָא--עקַאטַא עטלפיײװצרַאפ ַא סעּפע רַאפ ןעמוועג

 | .ןּבױלג וצ טשינ ןעװעג רעש זיא

 זיא גנורעדנּוװרַאפ יד ןעװ ,רעטעּפש סעלייוו ראּפַא טימ

 -ַאֹּב ףיוא וליפא קידנטרַאװ טשינ ,ןקלָאּפ עלַא ןּבָאה ,רעּבירַא

 ,ןעגנַאגעג זיא טנרָאפ ןוא ,אנוש ןפיוא ןוטעג זָאל א ךיז ,ןלעפ

 -עג זיא ץיּפש ןייז ןיא סָאװ ,קלָאּפ-רענוגַארד ַא ,רעֿכיװ ַא יװ !

 ,ּפָאק ןרעּביא דרעװש ַא טימ קינװָאקלָאּפ רעניילק ַא ןגיולפ

 ןוא תולפמ ןופ ,ןרָאצ ןופ גָאט ַא ןעמוקעג זיא סע ןוא

 -וקעגמוא זיא ,ןרָאװעג טקיטשרעד טשינ זיא סע רעװ ...טּפשמ

 טימ ןרָאװעג טציילפרַאפ ןענעז ןֿכײט יד .דרעװש רעד ןופ ןעמ

 טסילפ סע יצ ,ןעװעג ןיחבמ טשינ טסָאה וד זַא ,ױזַא טולּב

 ךָאנ ןּבָאה ןסַאמ עטלודעצ יד .רעסַאװ רעדָא ,טולּב יז ןיא

 ןּפוטשּפָארַא ןוא ןקיטש ךיז ןעמונעג המּוהמ רערעסערג ַא ןיא

 .ןענעז רעדלעװ עקידארומ יד ...ןעקנירטרעד ןוא רעסַאװ ןיא

 ןיא רעֿכעלקערש ךָאנ טָאה רעֿכלעװ ,טיוט ןטימ ןרָאװעג לופ
 -נַאּב עקיטֿכעמ יד סָאװ ,רַאפרעד סרעדנוזַאּב טעװעשוּבעג ייז

 סע .החיצר רעדליוו ַא טימ ןקידייטרַאפ ןעמונעג יךיז ןּבָאה סעד

 ,ןלָאט יד ןיא ,סעטָאלּב יד ףיוא ןטֿכַאלש ןרָאװעג טריפעג ןענעז
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 יד ןטינשעגּפָא טָאה עדָאװעיַאװ רעװַאלצַארּב רעד .דלעפ ןפיוא
 ןלױפַאּב גיניק רעד טָאה טסיזמוא ,גוצקירוצ םעד עקידנפיולטנא

 "ײד ןוא--ןדנּוװשרַאפ זיא תונמחר סָאד .רענלעז יד ןטלַאהוצנייא
 סָאװ ,הטיחש ַאזַא ,טֿכַאנ זיּב שזַא ןטלַאהעגנָא טָאה הטיחש
 ןוא רענלעז עטסטלע יד וליפא טקנעדעג טשינ ןּבָאה עֿכלעזַא
 יד רעטעּפש יז ךיז ןּבָאה ריא ןיא ךיז קידנענַאמרעד סָאװ
 ,רױּפַאק טלעטשעג ּפָאק ןפיוא רָאה

 ,דרע יד טקעדַאב ףוס םוצ טָאה שינרעטסניפ יד ןעװ = |
 טָאה'מ .קרעװ רעייז רַאפ ןקָארשרעד אפוג רעגיז יד ךיז ןּבָאה
 ,החמש ןופ ןרערט טשינ ןוא ,תוליפּת-קנַאד ןייק ןעגנוזעג טשינ
 סגיניק ןופ ןסָאלּפעג ןענעז רעיורט ןוא רעצ ןופ ןרערט רָאנ
 ,ןגיוא

 רעד ןופ טקַא רעטשרע רעד טליּפשעגּפָא ךיז טָאה יַא
 .יקצינלעמֿכ ןעװעג זיא רּבחמ ריא סָאװ ,עמארד

 טשינ ּפָאק ןייז ערעדנַא טימ ןעמַאזוצ טָאה ןוהָאּב רעּבָא
 ,טגָאזעג ןּבָאה לײט ַא .גָאט ןכעלקערש םענעי ןיא ןרױלרַאפ
 ליצמ ךיז רעטשרע רעד רע טָאה ,הלּפמ יד קידנקרעמַאּב זַא
 ןעװעג ליצמ םיא טָאה סע זַא ,ערעדנַא ;ןפױלטנַא ךרוד ןעוװעג
 טשינ רענייק טָאה תמא םעד .רעטיר רעטנַאקַאּב רעסיוועג ַא
 יי .ןייגרעד טנָאקעג

 עקידרעטעּפש יד ןיא זַא ,רעֿכיז רָאנ זיא ענייא סָאד
 יד ןשיװצ ןעמּוװשעגּפױרַא לָאמטּפָא ןעמָאנ ןייז זיא תומחלמ
 ןופ סָאש ַא .םיגיהנמ עשיקַאזָאק עטסטמירַאּב יד ןופ ןעמענ
 רַאּפ ַא טימ ןפָארטעג םיא טָאה טנַאה רעקידרטונו-םקונ ַא סעּפע
 -וקעג טשינ םיא ףױא ןיא טלָאמעד ךיוא רעּבָא ,רעטעּפש רָאי
 רעֿכלעװ ,יקצעיװָאינשיװ טשריפ ןופ טיוט ןֿכָאנ .ףוס ןַײק ןעמ
 רעינּבל יד ןעװ ,ןשינרעטַאמ-המחלמ יד ןופ ןּברָאטשעג זיא
 טּפַאֿפרַאפ ןוהָאּב טָאה ,קילּבוּפער רעד ןופ ןלַאפעגּפָא זיא הנידמ
 ףוס םוצ זַא ,טגָאזעג טָאה'מ .םיחטש עריא ןופ לייט ןרעסערג ַא
 רעּביא ןענעקרענָא טלָאװעג טשינ ןיקצינלעמֿכ וליפא רע טָאה
 ןכרוד רענעטלָאשרַאפ ַא ,רענעכַארּבעצ ַא ,ןײלַא יקצינלעמֿכ .ךיז
 -לָאטש רעד ,סרשוי-ץילמ עקיטַײז טֿכוזעג טָאה ,קלָאפ םענעגייא
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 "א רע ןוא ץוש עדעי ןפרָאװעגּפָא רעּבָא טָאה ןוהָאּב רעצ
 עשיקַאזָאק ןייז ןקידייטרַאפ וצ .דרעװש רעד טימ ןעועג טיירג
 ,טייהיירפ

 טשינ לָאמנײק טָאה לֿפײמש ַא זַא ,טגָאזעג ךיוא טָאה'מ
 טָאה רָע .שטנעמ ןשילרעטסױא ןקיזָאד ןופ ןּפיל יד ףיוא טורעג
 טָאה רע סעכלעװ ,לפרעד ַא ןיא רָאנ ,ינבול ןיא טשינ טּבעלעג
 -זָאר ןסייהעג טָאה סעֿכלעװ ןוא תוברוח ףיוא טיוּבעגסױא ךיז
 .ןּברָאטשעג ןּבָאה ךיוא רע לָאז טרָאד ,יגָאל

 ךָאנ ןוא טּבעלעגרעּביא םיא ןּבָאה תומחלמ-רעדירּב יד
 יד ןוא הפגמ ַא ןעמוקעג ךָאנרעד וזיא'ס ,ןטלַאהעגנָא גנַאל
 -וא ןיא טסעג ןעװעג דימּת טעמּכ ןענעז סרעטָאט יד .ןדעװש
 -גגנַאפעג ןיא קלָאּפ ןופ ןסַאמ טּפַאֿכרַאפ ןּבָאה ייז ּוװ ,עניַארק
 זיא סע ,קילגיפער יד ןרָאװעג ברחומו-בורח זיא סע .טּפַאש

 יד ףיוא טליײהעג ןּבָאה ףלעװ .עניַארקּוא ןרָאװעג ברחומו-בורח
 לָאמַא ןבָאה עֿפלעװ ,רעדנעל ןוא ,טעטש עקילָאמַא ןופ תוברוח
 האנש ַא .,ןימלע-תיּב רעסיורג ַא יװ ןעזעגסיוא ןּבָאה ,טילּבעג

 -ירב סד טמסרַאפ ןוא רעצרעה יד ןיא ןסקַאװעגנייא ךיז טָאה
 .טולּב עכעלרעד

 ,ףוס
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 27 ָאנׁשעל ,יקסװָאקשטַאי .ש גַאלרַאפ

 .ןעגנוצעזרעּביא

 ָאּפָאקסיּפע ינַאװָאישזד -- איצנונַא'ד עלעירּבַאג
 יקסוָאקַאר קרַאמ :שינעילַאטיא .ןופ (ןַאמָאר) |

 ןופ ךעלהשעמ ןוא ןדנעגעל -- שטיװעשַארָאד .וו

 יקסָאקַאר קרַאמ שיסור ןופ טנעירא

 ץרַאה סָאד --- סישטימא עד .ע

 גרעבנייש המלש :שידיי

 זיוה ןטיוט ןופ תונורכז -- יקסװעיָאטסָאד ,מ .פ
 - ןַאמרעּבליז ..א :שידיי

 (עטָאר ַא ןופ ךוּבגָאט) רעייפ סָאד -- סיּברַאּב ירנַא
 יקסֹוװַאשרַאװ םנוּב :שיזיוצנַארפ ןופ

 קַאז ,א.שידיי = - ןידור -- וועינעגרוט .ַא

 (ןַאמָאר) דנַאלסיא ןופ רעשיפ יד -- יטָאל רעיּפ
 יקסווָאקַאר קרַאמ :שיזוצנַארּפ ןופ

 /  אמָאר) ירד -- יקרָאג םיסקַאמ
 ןידיינ יכדרמ :שיסור ןופ

 גרָאּבעגניא -- ןַאמרעלעק .ּב
 .רעסקַאלּפ םחנמ :שטייד ןופ

 דרעווש ןוא רעייפ טימ -- שטיוועקנעש קירנעה

 טפיטליילּב השמ :שידיי (ןַאמָאר) לייט }
 א 2 ש 2 1 1 שש

 / שה ש 2 1 1 1 ש
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 :קרעוװ עלעגיגירָא
 ךיז טּבעװ עדנעגעל א -- - שטיוװָאלַאגעס ::

 ןרָאי עשיטנַאמָאר -- --- ,

 (ןַאמָאר) םַאזנייא קיּבייא -- = ,

 (ןלעווָאנ) רעטצנעפ-ןריט -- יקסוָאנַאנַאק םירפא

 וי (ןַאמָאר) עטרעטיילעג -- םולּבנרָאק המלש

 יי דניז -- עלרעפ עשוהי

 .קיחּב ענירג יד -- דלעפנעזָאר .א
 : }  ריציפָא ןשידיי ַא ןופ ןציטָאנ:המחלמ -- לעטסעמ ,י |

 .ןענָאטעילעּפ ךוּב סָאד -- גרעּבמָאנ ,ד ,ה

 דנַאּב 1 ןקסעּבַארא עשיווטיל -- סודיינ בייל =

 . םילוגליג -- ןַאמלֹואוו .ש

 -!טנגוי רַאפ קעטָאילּביּב
 ליזיימ לטיג שידיי -- יקסוועיָאטסָאד .מ .פ

 ;קעטָאילּביּב + קיַאזָאמ
 .  ןוא רעדרעמ-ןרעטלע רעד -- ןאסאּפאמ עד ױג

 / יקסוװָאקַאר קרַאמ :שיזיוצנַארפ ןופ ערעדנַא

 / . ןדצןג רענעריױלרַאפ רעד -- סעדנעמ ליטאק 2

 . יקסווָאקַאר קרַאמ :שיזיוצנַארפ ןופ .דנַא ןוא !

 - עמרַאזַאק ןיא יורפ ַא -- שטיװָאלַאגעט ,ז ,3/

  טסורּב יד -- ָאװערפ לעטרַאמ 4
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 : : ןעניישרעד ןצרוק ןיא |

 ןַאמ רעקיּבייא ,טכענ עסייוו -- יקסוװציָאט טסָאד .מ .פ

 אקַאסיר וָאי ןזיקרַאמ -- רערַאפ דָאלק

 .אדיטנַאלטַא =-- ַאּונעַּב רעיפ -


